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Med utgångspunkt i Richard Phillips Mapping Men and Empire (1997) studeras konstruk-
tionen av den maskulina identiteten i förhållande till behovet av att utforska, kartlägga och 
benämna världen – äventyret som en manlig frizon. I pojkböckerna och i de ungdomsböcker 
som följt i genrens spår tar sig detta uttryck i kartografiska referenser och intertexter, i 
platsangivelser och utpekande av geografiska gränser. När de vita fläckarna blev allt färre i 
början av 1900-talet, fann litteraturen nya ”världar” att upptäcka och kartlägga, platser dit 
hjälten kunde bege sig för att befästa sin maskulinitet, såväl i det klassiska pojkboksäventyret 
som i samtidsskildringens storstadsdjungel. Underökningen tar avstamp i pojkhjältarnas 
ambivalenta förhållande till skolämnet geografi, bl.a. i Gustaf Bolinders Bland kabyler och 
rövare (1926). Härefter studeras kampen om kartan i Sigfrid Siwertz Mälarpirater (1911) och 
vidare stadens och förortens vita fläckar i verk som Harry Kullmans Gårdarnas krig (1959) 
och Tore Perssons Dödspolare (1994). Studien avslutas med ett par exempel på texter som 
underminerar kartans allmakt och mannens rätt att upptäcka världen. 
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”…en pojke med långsmalt, asketiskt ansikte och två alldeles nötbruna 
 ögon, som nyfiket iakttog honom över kanten på en väldig världsatlas.” 
Harry Kullman, Gårdarnas krig (1959) 

Kalle Öster, den trettonårige huvudpersonen i Gustaf Bolinders Bland kabyler och rövare. En 
svensk pojkes äventyr i Marocko (1926), tycker inte om skolan, ”han avskydde tyska och räk-
ning och rättstavning och allt annat i skolan – utom geografi.”1 I Conny Svenssons Pli på poj-
kar (2008) får detta citat illustrera Kalles och alla andra pojkbokshjältars aversion mot ”bok-
lig bildning och teoretiska studier”.2 Den negativa inställningen till skolan i klassisk pojkläs-
ning är ett genomgående tema i Svenssons studie, vilken avslutas med en analys av Kar de 
Mummas Två år i varje klass (1923) – en skolhatets lovsång. Främst spårar Svensson detta 
fenomen ur Erik Zetterströms egna erfarenheter från sin skoltid. Men man bör hålla i minnet 
att negativa och nedsättande omdömen om skolan som fälls av pojkkaraktärer i samtidsrealis-
tisk barn- och ungdomslitteratur närmast är en litterär konvention med lång tradition.3 Utifrån 
ett genusperspektiv kan man således tolka skolhatet som ett viktigt och betydelsedigert om-
råde i en litterär pojkdiskurs, det vill säga det utgör en väsentlig del av pojkarnas maskulina 
konstruktion. 

Men som citatet ur Bland kabyler och rövare visar är det en ambivalent avsky, en aversion 
med förhinder, Kalle Öster hatar inte geografi. Detta skolämne tycks i sammanhanget vara 
intimt förknippat med Kalles längtan ut i världen; tyska, räkning och rättstavning står för 
tvång och instängdhet, medan geografi symboliserar äventyret. Kanske kan man, med utgång-
spunkt i Richard Phillips Mapping Men and Empire (1997), påstå att geografin delvis är 
äventyrets förutsättning: ”Generations of adventure writers, heroes and readers have been in-
spired by sketchy maps, both real and imaginary, which seem to invite their geographical 
fantasies.”4 Phillips anlägger både ett postkolonialt- och genusperspektiv (den manliga driften 
att utforska världen) och menar att erövringen och därmed karläggningen av världen befruk-
tade äventyrsberättelsen: ”European empires and European masculinities were imagined in 
geographies of adventure.”5 

Conny Svensson gör dock ingen poäng av Kalles geografiintresse, trots att detta pekar ut 
och problematiserar den dikotomi (skolans tvång vs. äventyrslandets frihet) som indirekt lig-
ger under lupp i hans undersökningar av klassiska pojkboksäventyr. Mitt syfte blir därför att, 
via nedslag i ett antal barn- och ungdomslitterära texter (främst pojkböcker), närmare studera 
pojkprotagonisternas förhållande till kartan, både som ett faktiskt föremål i historierna men 
även som intertext. De undersökta berättelserna gör i de flesta fall anspråk på att vara realis-
tiska och flertalet är att beteckna som äventyrsskildringar.6 Äventyret som både motiv och 
narrativ struktur har av flera betecknats som maskulint, själva berättelsen om manlighet utgår, 
enligt Olle Widhe i artikeln ”Äventyrets maskulina geografi”, från ”mytologin om hjälten 
som lämnar hemmets förvekligande lugn för världens faror”.7 

                                                 
1  Gustaf Bolinder, Bland kabyler och rövare. En svensk pojkes äventyr i Marocko, Stockholm 1926, s. 22. 
2  Conny Svensson, Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma, Stockholm 2008, s. 131. 
3   Se exempelvis Magnus Öhrn, ”I pojklandet. En första kartläggning av pojkarnas territorium i svensk barn- 

och ungdomslitteratur”, TFL 2009:1, s. 40f. 
4  Richard Phillips, Mapping Men and Empire. A Geography of Adventure. London & New York 1997, s. 1. 
5  Ibid., s. 3. 
6  Se Marika Andræs diskussion i Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 

ungdomsböcker 1914–1944, Stockholm/Uppsala 2001, s. 156f. 
7  Olle Widhe, ”Äventyrets maskulina geografi. Sigfrid Siwertz och mellankrigstidens borgerliga 

reseskildring”, Edda 2008:2, s. 119. Widhe bygger sina antaganden på bland annat John Beynon, 
Masculinities and Culture, Buckingham 2002. 
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Men för att världen ska kunna utforskas, erövras och benämnas – vilket är väsentligt både 
för att äventyret ska infinna sig och för att pojkprotagonisterna ska utvecklas till män – krävs 
att det finns ”vita fläckar” på kartan. Phillips menar att kring 1900 var den faktiska världen 
redan kartlagd, inga vita fläckar återstod: ”the turn of the century seemed to herald the con-
clusion and the end of geography; there was nowhere left to go.”8 Men författare som Jules 
Verne och Frederick Jackson Turner fann nya, okända domäner: ”As terra incognita disap-
peared from European maps, writers of adventure stories retreated from realistic to fantastic, 
purely imaginary spaces.”9 Det kanske tydligaste exemplet på dessa vita fläckar hittar man 
idag i fantasygenren, där ständigt nya världar skapas, ofta presenterade med en eller flera 
kartor i försättsbladen. 

Dock återstår en mängd författare som förlägger sina äventyrsskildringar i en realistisk 
samtid och det är dessa texter som är av intresse här. Min utgångspunkt är att dessa berättelser 
måste förhålla sig till det paradoxala att världen redan är utforskad och benämnd, trots att 
både genren och gestaltningen av pojkens väg till man förutsätter det motsatta. De sätt på 
vilka texterna handskas med detta dilemma blir ofta synligt just i förhållande till kartan. 

Det är inte enbart i Bland kabyler och rövare som skolämnet geografi omnämns, exemplen 
kan göras många, men i de flesta fall är förhållandet långt mer ambivalent än när det gäller 
Kalle Öster. I inledningen till Erik Asklunds Silverligen (1950) samlar Manne ihop gänget 
och avbryter därmed en av ligans medlemmar som läser läxor: ”Jompa, som i ett anfall av 
pliktkänsla kasta sig över Folkskolans Geografi, släppte beskrivningen över flodsystemet i 
Öst-Europa med blicken och stirrade mot fönstret.”10 Äventyret lockar utanför fönstret och 
Jompa släpper genast läxboken, motsattsställningen skolans tvång och pojklandets frihet blir 
här synlig, men det är knappast någon slump att det är just en geografibok som han i första 
läget kastat sig över. I de strapatser som följer lär sig pojkarna (samtidigt som läsaren) ett 
stycke svensk geografi, genom beskrivningar som: ”Nu öppnade sig en vid, blånande mälar-
fjärd åt alla håll, med skogiga åsar och grå berg och sanka strandängar, där hövolmarna stod i 
rader och kastade sneda skuggor över fälten.”11  

Pojkarna lär sig här geografi genom att vistats i den och inte via skolböcker. Detta kan ses 
som ett exempel på det Conny Svensson kallar för det symboliska klassrummet, där kun-
skapsförmedlingen sker ”i frivilliga och lustbetonade former bortom klassrum och kateder.”12 
Men i Silverligan finns ändock en vuxen manlig auktoritet, i form av en skeppare (en inte 
ovanlig manlig förebild i pojkböckerna) som ser till att den värld pojkarna ”upptäcker” ligger 
inom ramen för det förväntade. 

Ett tydligare exempel på kopplingen mellan skolämnet geografi och pojkarnas egen kart-
läggning av världen hittar man i Bengt Westergrens Harry A:son, upptäcktsresande (1952). 
Efter en kort presentation av sig själv, säger berättarjaget: ”Som sagt, hela historien började i 
klassrummet. Det var så, att vi hade geografi för en gubbe, som vi kallade »Vrålapan».13 
Naturligtvis skär det sig mellan Harry och Vrålapan och Harry tas ur skolan och skickas av 
sin far med båt till Ostafrika för att lära sig veta hut. Det han framförallt lär sig är Afrikas 
flora och fauna och får därmed respekt för Vrålapans kunskaper och i slutet av boken återvän-
der han till skolan: ”Jag går in i korridoren och går fram till våran klassdörr, och då ser jag, att 
dom har geografitimme, för jag får syn på Vrålapans galoscher utanför dörren.”14 Även om 
                                                 
8  Phillips, 1997, s. 6. 
9  Ibid., s. 7. 
10  Erik Asklund, Silverligan, Stockholm: Bonniers, 1950, s. 5. 
11  Ibid., s. 52. 
12  Svensson, 2008, s. 7. 
13  Bengt Westergren, Harry A:son, upptäcktsresande. Berättelse för pojkar, Stockholm: B. Wahlströms, 1952, 

s. 5. 
14  Ibid., s. 132. 
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Harry här mestadels upptäcker världen på egen hand avrundas äventyret med att hans upp-
täckter bekräftas av geografiläraren. 

Ett annat sätt att närma sig paradoxen är att låta gossarna utforska pojklandet, de territorier 
nära hemmet inom vilket en särpräglad pojkkultur växte fram under 1800-talet, där pojkarna 
agerade utan inblandning från vuxenvärlden.15 Harald och Hejmer i Karl-Erik Forsslunds 
Grankottarna (1902) rör sig nästan enbart inom denna frizon. Men många av de lekar de leker 
bär spår av vuxenpåverkan, inte minst skolans geografilektioner: ”De företogo en världsom-
segling kring Löfön, sjöns största ö; den tog en hel dag och var synnerligen rik på upptäckter 
och upplefvelser. De besökte kalla och varma länder, Sibirien och Eldslandet, Nordkap och 
Goda-Hopps-udden. De lågo fastfrusna i Ishafvet; lågo orörliga och väntade på vind i Stilla 
hafvet; voro nära att stranda på ett korallref utanför Nya Kaledonien”.16 Dessa 
upptäcktsfärder kräver onekligen en hel del förkunskaper, att dramatiserar kartan på detta sätt 
innebär också en förövning av att vara man och ett lekfullt sätt att inpränta förmågan att 
upptäcka och namnge världen. 

Harald och Hejmers inlärningsprocess består också i att leka Robinson Crusoe.17 Enligt 
Richard Phillips är Crusoe den litterära gestalt som haft störst inflytande när det gäller ut-
formningen och vår förståelse av äventyrets geografi. Måhända kan man också se honom som 
en seglivad symbol för den geografiska och kartografiska förståelse vi har av världen, en tan-
kefigur som Donald Kimball Smith spårar tillbaka till Tudor-eran i The Cartographic Imagi-
nation in Early Modern England (2008).18 Med tanke på att robinsonaden som genre än idag 
hålls levande via teveprogram som Robinson och Lost, är det knappast förvånande att Robin-
son även återfinns i dagens barn- och ungdomslitteratur, vilket det finns anledning att åter-
komma till längre fram. 

I Sid Rolands Knutte gör sensation (1940) har ynglingarna precis avlagt studentexamen 
och därmed kommit längre i sin kartografiska skolning än grankottarna. När de slagit vad med 
sina fäder om att de kan företa en forsfärd nedför en fjällflod på under en månad, börjar de 
med att studera kartan: ”Erik återvände med ett stort kartblad vilket han bredde ut på ett bord. 
Allesamman lutade sig intresserade över det, medan Bo pekade ut var färden skulle gå.”19 
Pojkarna företar först resan på kartan innan de gör den på riktigt. Det samma gör journalisten 
Knutte, som har till uppgift att skriva ett reportage om forsfärden: ”Knutte lade ifrån sig tid-
ningsurklippen och tog sig en ny titt på kartan och prickade ut den trakt i vilken pojkarna vis-
tades när han sist hörde ifrån dessa. Älven flöt på detta ställe fram mellan höga fjällmassiv 
och någon som helst bebyggelse fanns det ej efter älven på flera mil. Det var ren ödemark”.20 
För att äventyret ska bli av och för att forsfararna ska kunna visa vilka ”praktpojkar” de är, 
krävs att de avviker från den kartlagda färden. Detta sker i ”ödemarken”, en till synes vit fläck 
på fjällkartan. Det ska visa sig att kartans uppgifter här är otillräckliga, området de korsar 
innehåller en hemlig guldfyndighet om vilken det uppstår en strid som pojkarna blir indragna 
i. Det slutar med att ortsborna får rätt till inmutningen efter att ha jagat ett ”tattarfölje” på 
flykten. Kartan måste således ritas om, men det är varken ynglingarna, tattarna eller ortsborna 
som har den rätten: ”Jag har varit i telefonkontakt med länsstyrelsen för ungefär en timme 
sedan och saken är i det närmaste klar. Det är bara en del papper och prover som ska ordnas… 
                                                 
15  Se E. Anthony Rotundo, ”Boy Culture: Middle-Class Boyhood in Nineteenth-Century America”, Meanings 

of Manhood. Construction of Masculinity in Victorian America, red. Mark C. Carnes & Clyde Griffens, 
Chicago & London 1990, samt min läsning av fenomenet på svensk botten i artikeln “I pojklandet”. 

16  Karl-Erik Forsslund, Grankottarna. En pojkbok, Stockholm 1902, s. 111f. 
17  Forsslund, 1902, s. 118. 
18  Donald Kimball Smith, The Cartographic Imagination in Early Modern England. Re-writing the World in 

Marlowe, Spencer, Raleigh and Marvell, Aldershot 2008. 
19  Sid Roland, Knutte gör sensation. Berättelse för pojkar, Stockholm 1940, s. 13. 
20  Ibid., s. 18. 
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Men nu kan vi då i alla händelser känna oss säkra på att ingen kan mota bort oss från den där 
dalen.”21 

Knutte gör sensation handlar således på ett plan om vem som har makten över kartan och 
rätt att rita om den. Även i Sigfrid Siwertz Mälarpirater (1911) utkämpas en maktkamp, den 
mellan den renhårige och hygglige Georg och den småkriminelle och fräcka Fabian. Men det 
är inte bara en kamp mellan gott och ont, om vem utav pojkarna som ska hålla i rodret, utan 
striden gäller också om man ska använda sig av kartan eller inte. 

Fabian kramade mörk och stolt som en piratkapten rorkultens snidade mahognykula. Erik 
tutade festligt i mistluren, och Georg dök ner efter mälarsjökortet och dubbelkikaren och 
forskade ivrigt efter kursen. Han rev sig i huvudet och såg flera gånger på kompassen. 
Till slut vågade han en fråga: 
   – Hör du Fabian, du vet välan, hur vi ska styra? 
   – Har du brått hem till Långkatekesen, hånade Fabian…22 

Georg har förmodligen följt med på skolans geografilektioner, han vet att använda karta och 
kompas och han omfattas av tanken på att världen är kartlagd och att det därmed finns en 
världsbild som man ska rätta sig efter. Detta ”fyrkantiga” sätt att tolka världen kommer också 
till synes i hans ångestdrömmar, ”om något dyrbart som gått förlorat och som han sprang na-
ken, uthånad, jagad av tusen faror och sökte i världens fyra hörn, ända tills han ramlade utför 
en hissnande brant”. 23 Georgs värld har fyra hörn, den är en karta. Men Fabians värld är långt 
mer obestämd och i och med att han äger rodret så ramlar Georg över kanten: ”Georg glömde 
att se på sjökortet och förlitade sig utan alla betänkligheter på Fabians navigation.”24 Men 
navigation förutsätter en karta och Fabian omfattas inte av någon kartografisk diskurs, för 
honom är hela världen en vit fläck – han är i sanning en upptäckare och en förutsättning för 
äventyret. 

Intressant är också Fabians uttalande ovan om att Georg har bråttom hem, vilket också in-
dikerar att Georg sitter fast i hjältemytens narrativa struktur: hem-uppbrott-äventyr-hem-
komst. Att följa kartan innebär att man alltid kan hitta hem. Men för att Georg ska lyckas med 
detta måste han lära sig kartan: ”Så praktiserade han i hemlighet och lärde sig hitta på sjökor-
tet, och han tog pejling och för- och aktermärken och lärde sig att hålla två uddar.”25 Han 
måste också utmana Fabian och ta makten över rodret. Innan detta kan ske måste Georg 
kunna leva upp till vissa manliga ideal och vid lillebrodern Eriks lek med vassbåtar förmärks 
tydliga tecken på en sådan förvandling. Vid synen av broderns armada ”åkallar” Georg den, 
enligt Phillips, arketypiske hjälten vad gäller upptäckter, navigering och kartläggning: ”Det är 
Kolumbus i Sargassohavet”26 Vidare söker han, i det sammanhang han befinner sig, placera 
sig högst upp i den manliga hierarkin genom att sänka lillebrodern: ”Asch, du är en jänta”. 
Och efter att med våld ha nått överst i hackordningen kan Georg ta kommandot över rodret 
och därmed kan de återvända hem och hjältemyten går i fullbordan. 

Den här aktuella paradoxen ”löses” i Mälarpirater genom att det fria äventyret i en okänd 
värld och den ordnande kartan delas upp på två olika gestalter, Fabian och Georg blir i det 
närmaste personifikationer av de olika förhållningssätten. Men det finns andra sätt att närma 
sig dikotomin. Det handlar då om att främmandegöra delar av en redan kartlagd värld så att 
den åter kan upptäckas (och äventyret kan infinna sig), samtidigt som man förlägger intresset 

                                                 
21  Ibid., s. 120. 
22  Sigfrid Siwertz, Mälarpirater, Stockholm 1911, s. 34 
23  Ibid., s. 42. 
24  Ibid., s. 40. 
25  Ibid., s. 70. 
26  Phillips, 1997, s. 8 och Siwertz, 1911, s. 82. 
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för geografi och kunskapen om kartan på ett mer imaginärt plan. Detta sker i och med att 
barn- och ungdomslitteraturen efter Andra världskriget mer och mer kommer att ägna sig åt 
den miljö där de flesta barn och ungdomar bor och vistas. Nu utspelar sig äventyren allt oftare 
i en ständigt föränderlig stadsmiljö, i storstadsdjungeln, där kartan ständigt måste ritas om. 

En av de första som lät sina protagonister utforskade dessa regioner var Harry Kullman. 
Han var varken först eller sist med att låta Södermalm utgöra ett terra incognita i svensk ung-
domslitteratur, men hans sätt att låta pojkarna på egen hand utforska och kolonialisera Söders 
gårdar och gator blev stilbildande. I de tidigare anförda verken finner man exempel på ett 
övergripande vuxenperspektiv, av tradition dikterat av både moraliska och fostrande hänsyn. I 
Kullmans Gårdarnas krig (1959) är det en pojke som lär en annan terrängen, vilket möjlig-
görs genom att Henry är nyinflyttad från Malmö medan hans ciceron Knutte är infödd. 

Knutte var intensivt rastlös och drog igenom gårdar och gator, förde honom till idrotts-
platsen, till Vitabergsparken och ända ner till Stadsgården och Henry var fullt upptagen 
med att se; han såg fallfärdiga baracker, trötta bryggarhästar, myllret av bakgårdar, de 
slingrande gatorna, som kantades av nybyggda hyreskaserner, som mest liknande fängel-
ser – och han såg ryggen på Knutte i sin randiga skjorta, för Knutte var alltid ett entusias-
tiskt steg före honom…27 

Detta hindrar dock inte att pojkarna accepterar och bekänner sig till kartans ordnande princip, 
men det sker merendels i fantasin, i böckernas värld, främst i biblioteket. 

Henry längtade efter att kunna engelska inte minst för att filialens engelska böcker ver-
kade så intressanta och spännande. I en som hette Prester John fanns en karta på insidan. 
Han förstod att det rörde sig om Afrika och att krysset på kartan naturligtvis utmärkte 
platsen för skatten. 
   Skulle han kanske även samla skattgömmarkartor? Som en första början beslöt han rita 
av kartan i Prester John. Arbetet upptog honom helt. Papperet han hade var så tjockt att 
det var svårt att se de fina detaljerna i kartan genom det.28 

Kartan i boken visar en annan värld än den han lever i, både i tid och avstånd; den signalerar 
även ett gap mellan den text vi läser och den klassiska, romantiska äventyrsgenren, då man 
sökte skatter. Men samtidigt väcker den en fascination hos pojken, men när han försöker kal-
kera den misslyckas han. 

På biblioteket träffar han en pojke som också är intresserad av kartor och i skildringen av 
deras möte gestaltas motsättningen mellan vad som kan och inte kan kartläggas. 

Främlingen lät ivrig med ens, han lade ifrån sig den tjocka atlasen och hans ansikte lystes 
upp av ett leende som suddade ut det stränga draget. De två var ensamma i referensrum-
met, lamporna i taket hade just tänts och ute på Götgatan hade den kulna novemberefter-
middagen förvandlats till en mulen dyster höstkväll med bitande snål blåst.29 

Idén om en värld som går att kartlägga hör hemma inomhus, i ett ombonat bibliotek. Den 
tjocka atlasen har dock inget att säga om den bistra och kalla verklighet på Söder, symbolise-
rat via Götgatan i höstrusk. 

Uppdelningen mellan en föränderlig terräng som ständigt måste upptäckas och erövras och 
en mer statisk och romantiskt värld som endast kan kartläggas på pappret och i fantasin blir 
efter Kullman allt vanligare i ungdomsboken. Ett utmärkande exempel på detta är Tore Pers-

                                                 
27  Harry Kullman, Gårdarnas krig, Stockholm 1959, s. 85. 
28  Ibid, s. 121. 
29  Ibid. 
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sons Dödspolare (1994), där huvudpersonen Max ständigt delger läsaren sina upptäckter och 
erövringar av sin del av världen. ”Alby är byggt vid en ås som skär genom hela Norra Bot-
kyrka. Uppe på krönet reser sig Albybergets höghus i gula nyanser; de anses lite finare än 
Dalens grå längor.”30 Att Max kartläggning av världen skiljer sig från den officiella blir tyd-
ligt längre fram i hans topografiska beskrivning av Alby. 

Strax utanför Centrum, på väg mot tunnelbanan nere i berget, ligger en rund öppen plats. 
Den är belagd med plattor och omfamnad av två långa, böjda träbänkar. 
    Det måste ha sett stiligt ut på arkitektens modell. Namnet är elegant: Piazzan, med fläkt 
av sommarflanörer och utomhusserveringar. 
    Ingen normal människa sitter där. På sommaren är det tillhåll för finska klubbens seni-
oravdelning: Aktiva Alkoholister i Alby.31 

När Max rör sig i utkanten av de domäner som han kartlagt, handlar det om obebyggda områ-
den: ”Kör man söderut på gamla Södertäljevägen, kommer man först in i ett slags lantligt ku-
liss-landskap.”32 För denna typ av geografiska områden saknar Max intresse, de framställs 
som overkliga och det tycks också som han saknar begrepp för att beskriva dem. Dessa vita 
fläckar på hans karta inbjuder därför till äventyr och strapatser, eftersom han inte känner ter-
rängen: ”Efterhand blir skyltarna lantligare: Bergaholm, Lundby. Vällinge till höger. Jag be-
stämde för sent, bromsade häftigt och försökte svänga samtidigt. Obönhörligt sladdade jag 
över på andra sidan. Hade det kommit någon, hade jag inte haft en chans.”33 

Tanken om en välordnad, kartlagd värld skymtar dock förbi även i Dödspolare, men då, 
precis som hos Kullman, är den starkt förknippad med fantasier och lekar som hämtat inspi-
ration ur böckernas värld. Återigen dyker upptäcktsfärdernas portalfigur upp: ”Ibland lekte vi 
Robinson Crusoe och Fredag.”34 Men det kanske mest symptomatiska för senare tids 
ungdomsböcker finner man i följande passage: 

Just den där skroten tillbringade jag den mesta av min fritid på. Jag satt på någon av de 
gamla bilarna och fantiserade. En hel liten värld hade jag byggt upp där. 
   Kanske var det Gullivers resor som gav mig inspirationen. Jag skapade en stad med små 
människor, inte högre än en tumme. Här fanns gator, slott och parker.35 

Till skillnad från Gårdarnas krig, där verklighet och fantasi tycks samexistera, tillhör dröm-
men om en kartlagd och begriplig värld i Dödspolare en avlägsen barndom. 

Att driften att utforska världen i barn- och ungdomslitteraturen är att betrakta som en man-
lig egenskap framgår med all önskvärd tydlighet av de exempel jag valt. Samma sak gäller 
också rätten att bestämma vad som är världen och därmed värt att utforska. I Åsa Linds Ellika 
Tomsons första bok (2008) företar huvudpersonen en upptäcktsresa i det hyreshus där hon 
bor, en färd från källare till vind och däremellan olika besök hos de som bor där och spän-
nande möten i trapphuset. Ellikas utforskande av huset blir också till ett ifrågasättande av vad 
som ska och kan kartläggas, något som blir tydligt när hon försöker få med sig den jämnårige 
pojken Janus på sin färd: ”Jamen, upptäcktsresa, sa Janus. Då måste man ju åka till något 
okänt ställe, annars finns det ju ingenting att upptäcka, Och vad då, ett hus […] är ju för litet, 

                                                 
30  Tore Persson, Dödspolare, Stockholm 1994, s. 35. 
31  Ibid. 
32  Ibid., s. 81. 
33  Ibid. 
34  Ibid., s. 39. 
35  Ibid., s. 62. 

87 



88 

                                                

sa han.”36 Ellika skriver senare i sin loggbok: ”Jag säger Det är FEL. Bevis Jag VET för jag 
är i MITT HUS som jag bor i och u-täcker hela tiden.”37 

Hennes upptäcktsresa formar sig också till en uppgörelse med mannens självklara rätt att 
kartlägga och benämna världen, samt avgöra vad som är värt att upptäcka – och i förläng-
ningen den klassiska äventyrsboken. Upprinnelsen till hennes inomhusliga expedition är en 
skoluppgift, hon ska skriva om Christoffer Columbus, eller som hon uttrycker det: ”Om 
gamla gubbar som har varit döda i hundra år.”38 Hennes egna anteckningar, som återfinns i 
slutet av boken, blir närmast programmatiska: ”Ta till exempel Columbus. Han upptäckte 
Amerika. Förstår ni? Jag menar hur svårt är det?”39 

Men det är inte bara Ellikas detroniserande av Columbus och upptäcktsresa i intimsfären 
som pekar ut en förändring av den traditionella inställningen till äventyrets geografi, kartans 
roll och mannens självpåtagna rätt att benämna världen. Även moderna uppfinningar hotar 
den traditionella kartans hävdvunna rätt att representera världen, såsom framgår i Mårten 
Sandéns Det viskande barnet (2009). Denna genrehybrid mellan fantasy, skräck, folksaga och 
socialrealism (med impulser från bl.a. Matrix, Bamse, Arkiv X och Luc Bessons Nikita) bör-
jar med att en enhet från Byrån för Särskilda Efterforskningar rör sig i ett namnlöst landskap: 
”På de kartor som insatsstyrkan fått se under genomgången hade alla ortsnamn varit raderade. 
Men Jannike hade sett ett par av polisbefälen peka på en vit fläck och viskat något som lät 
som Svartmon.”40 Fältet är således fritt för hjältinnan att utforska och namnge den anonyma 
terräng hon genomkorsar, eller i varje fall söka reda på varför ortsnamn som Svartmon rade-
rats från kartan. Men hon har ett helt annat fokus: ”Nu ställde Jannike in mobilens GPS-sän-
dare på en likadan nollpunkt så att Reuter kunde skicka helikoptern om något gick fel.”41 Den 
fysiska kartan är här ersatt av modern elektronik och därmed tycks förutsättningarna för den 
upptäckarlusta som präglar de klassiska äventyrshistorierna ha försvunnit. Digitaliseringen, 
med sin precision och sina möjligheter att lagra information, har betydligt försvårat möjlig-
heterna att vitmena världen. Även om man suddar på kartan finns det andra möjligheter att 
orientera sig. 

Hon tog ett par snabba blixtbilder med satellitmobilens kamera och mailade dem till 
Reuter tillsammans med GPS-koordinaterna. Som svar fick hon order om att  
sammanstråla med Leyla vid en större väg, flera timmars vandring bort. Jannike körde  
ner satellitmobilen i bakfickan och suckade.42 

Sucken ska förmodligen tolkas som en reaktion på den långa vandring som ligger framför 
Jannike, ett tidens tecken; förr var just vandringen en förutsättning för äventyret, för upp-
täckterna. Eller kanske kan man tolka sucken som en resignation inför sakernas tillstånd: När 
världen redan är kartlagd behövs inte längre kartan, allt som återstår är GPS-koordinater. 

 
36  Åsa Lind, Ellika Tomsons första bok, Stockholm 2008, s. 97. 
37  Ibid., s. 104. 
38  Ibid., s. 9. 
39  Ibid., s. 137f. 
40  Mårten Sandén, Det viskande barnet, Stockholm 2009, s. 15. 
41  Ibid. 
42  Ibid., s. 24. 


