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Ágrip 
 

 Í þessari rigerð er farið yfir ævi og störf Astridar Lindgren. Astrid er þekktasti 

barnabókahöfundur Svía og nafn hennar er þekkt víða um heim. 

 Hún ólst upp á sveitabænum Näs. Þar var uppeldið kannski ekki eins og það 

gerðist á þeim tíma en þau hafa kannski verið fólk á undan sinni samtíð. 

 Í ritgerðinni er fjallað um það hvernig bækur hennar gefa okkur mynd af því sem 

um var að vera á þeim tíma þegar  hún var að alast upp. Hún notar mikið af minningum 

úr æsku og einnig úr æsku föður síns því hann var vanur að setjast niður með 

heimilisfólkinu á Näs og segja því sögur af prakkarastrikum sem að hann gerði þegar að 

hann var ungur.  

Hún ólst upp við mikla ást og hamingju og skrifaði Astrid meðal annars ástarsögu 

foreldra sinna í bókinni Undraland minninganna. 

Uppeldið sem hún hlaut var góður grunnur fyrir hana því hún lét til sín taka í þeim 

málefnum sem voru henni ofarlega í huga. Hún barðist fyrir réttindum barna og dýra og 

einnig er oft talað um Astridi Lindgren sem kvennréttindakonu. 

Á þeim tíma þegar bækur Astridar voru að koma út fyrst var þetta skemmtileg 

tilbreyting í bókaflóruna. Þó svo að Astrid hafi fengið jákvæð viðbrögð við fyrstu bók 

sinni um Línu Langsokk voru neikvæðu raddirnar einnig háværar og fékk Astrid að heyra 

það að bækurnar væru siðlausar og það væri verið að reyna að spilla börnum. Þessu 

svaraði Astrid með stóískri ró og sagði ætíð að hún skrifaði einungis til þess að skemmta 

sjálfri sér og vonaðist til þess að bækurnar myndu skemmta öðrum á sama hátt.  

Nú til dags stígur maður varla fæti inn í stofnanir sem hýsa börn án þess að sjá 

merki um þessa heimsþekktu konu. Hún hefur haft ótrúleg áhrif á sinn einstaka hátt. 

Kona á undan sinni samtíð sem við megum kannski þakka fyrir að hafa hafið baráttuna á 

svo mörgum sviðum.  
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Formáli 
 

 Hugmyndina að því að skrifa um Astrid Lindgren fékk ég eftir miklar vangaveltur 

og hugsanir. Ég hafði mikið velt þessu fyrir mér og fékk þá þessa frábæru hugdettu eftir 

einn veturinn í KHI.  

 Skólaganga mín hafði verið mjög slitrótt í KHI og sá ekki alveg fyrir mér að mér 

tækist að klára þetta nám. Mér fannst erfitt að hætta í staðnámi og breyta yfir í fjarnám. 

Þennan umrædda vetur varð ég þeirrar gæfu aðnjótandi að sitja í fagi hjá leiðbeinanda 

mínum, Michael Dal. Það var eins og að ljós hafi kviknað við það að fá kennara sem 

stappaði í mig stálinu, hafði þolinmæði og hélt vel utan um það sem var í gangi hverju 

sinni.  

 Þegar ég fékk þá hugdettu að skrifa um Astrid Lindgren hafði Michael Dal mikinn 

áhuga á barnabókmenntum og hafði verið að skoða það svið. Því var mér mikil ánægja að 

fá hann sem leiðsagnarkennara og þá var ekki aftur snúið. 

 Astrid hefur alltaf spilað stórt hlutverk í mínu lífi. Ég las allt sem ég komst yfir 

þegar ég var á yngri árum og var það ekki sjaldan sem bækur eftir Astridi Lindgren urðu 

fyrir valinu. Árið 2006 fluttist ég svo til Svíþjóðar, heimalands Astridar, og því kjörið 

tækifæri að fræðast um frábæra konu. Meðal annars fór ég og heimsókti Astrid Lindgrens 

Värld í Vimmerby. Það var eins og að labba inn í ævintýri að koma í þann heim sem lýsir 

afar vel Astridi sjálfri. 
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Inngangur 
 

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða áhrif Astridar Lindgren á líf fólks þegar 

bækur hennar voru að koma fyrst út á Íslandi. Hún var mikill frumkvöðull í skrifum á 

barnabókum og bækur hennar voru eitthvað sem aldrei hafði verið til á Íslandi áður. 

Sögur af krökkum sem voru sjálfstæð og skemmtileg, gátu allt og gerðu allt sem að þau 

langaði til. 

 Einnig er farið yfir ævi Astridar Lindgren og hvernig hún spann líf sitt inn í 

sögusvið og sögupersónur bóka sinna.  

Astrid var einstök persóna og þrátt fyrir að koma frá mjög hamingjusömu heimili 

þar sem að hún fékk gott uppeldi var lífið ekki alltaf dans á rósum. Hún varð 

barnshafandi mjög ung og var þá ekki í sambúð með barnsföður sínum. Það þótti mikil 

synd á sínum tíma og varð það til þess að hún leitaði ráða hjá ljósmóður sem að ráðlagði 

henni að eiga barnið á spítala í Kaupmannahöfn, þar sem henni var hjálpað við að 

ættleiða barnið. Þetta var ekkert gamanmál á þeim tíma og þurfti þetta allt að gerast í 

miklum laumuleik. 

Margt hefur breyst á þeirri öld sem liðin er frá fæðingu Astridar Lindgren. Nú til 

dags er mikið skoðað hvernig það gat verið að þessar bækur voru að koma út á þeim tíma 

sem uppeldið var mjög strangt og börnin áttu að bera virðingu fyrir þeim eldri. Það var 

ekki horft á börn sem sjálfstæðar persónur heldur þurfti að ala allt upp í þeim með því að 

láta við þau eins og þau væru lítið fólk. 

Astrid Lindgren barðist ötullega fyrir réttindum barna og réttindum dýra og lét í 

sér heyra þegar henni var misboðið. Hún reyndi að lifa eins eðlilegu lífi og hún gat þrátt 

fyrir vinsældir en gat ekki á sér setið þegar um var að ræða málefni sem hana varðaði, 

eins og skattamál. 

Í ár er haldið upp á 100 ára afmæli skáldsins. Mikil dagskrá er í boði víðs vegar í 

heiminum til þess að heiðra minningu skáldsins og kemur það kannski fáum á óvart. Hún 

var elskuð og dáð um allan heim.  
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1. Astrid Lindgren 

 
Þessi fyrsti kafli er byggður að mesta upp eftir bókunum; Undraland minninganna eftir 

Astrid Lindgren sjálfa, Århundradets Astrid eftir Anna Maria Hagerfors og Astrid 

Lindgren eftir Vivi Edström. 

 

Astrid Anna Emilia Ericsson var fædd 14. nóvember 1907 á bænum Näs við lítinn bæ í 

Svíþjóð sem heitir Vimmerby. Foreldrar Astridar voru Samuel Agust Ericsson og Hanna 

Jonsson, síðar Ericsson. Astrid lýsti foreldrum sínum alltaf sem afskaplega 

hamingjusömum hjónum. Samuel, faðir Astridar, kom auga á Hönnu þegar hann var 

aðeins þrettán ára og Hanna níu ára að aldri. Þau voru í sama bekk í skóla og hann gat 

ekki haft af henni augun. Leiðir þeirra áttu eftir að liggja sama nokkrum árum seinna eftir 

margar bæjarferðir, bréfaskriftir og miklar hugleiðingar. Árið 1905 gengu þau svo í 

hjónaband. Þau eignuðust fjögur börn og var Astrid önnur í systkinaröðinni. Gunnar var 

elstur, þá kom Astrid, svo Stina og yngst var Ingegerd. 

 

Astrid talaði alltaf hlýlega um foreldra sína og fannst henni hún verða mikillar gæfu 

aðnjótandi að fá að alast upp hjá þeim. Hún elskaði þau afar heitt og uppeldið á Näs var 

ekki með sama hætti og á öðrum heimilum á fyrri hluta tuttugustu aldar (1900-1950); 
 

Men framförallt var Astrids föräldrar klok och kärleksfulla. Samuel Agust 

var en ovanligt varm og god människa, har Astrid berättat. Hanna var fast 

och bestämd och höll på vissa regler, till exempel att barnen skulle hjälpa 

till med arbetet på gården. Men när det var avklarat, släppte hon dem alltid 

fria till hur mycket lek och upptåg  som helst. Hon klagade aldrig över att 

de smutsade ner sig. Och kom en unge för sent til maten fick det bli kalla 

rester.” 

(Hagerfors, Anna Maria; 2002: bls 20-21) 

 

Þegar Astrid var 18 ára varð hún barnshafandi en hún vissi þá að hún ætti ekki eftir að 

ganga í hjónaband með barnsföðurnum. Þetta var mikil synd á þessum tíma og ákvað 

Astrid að flytja til Stokkhólms og læra að verða ritari og hraðritari. Astridi fæddist 
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sonurinn Lars árið 1926 og kom hún honum fyrir á fósturheimili í Kaupmannahöfn, því 

hún sá fram á það að geta ekki unnið fyrir sér og Lars meðan hún var við nám í 

Stokkhólmi. Þessi tími í lífi Astridar reyndist henni mjög erfiður og sparaði hún alla þá 

peninga sem voru afgangs til þess að heimsækja Lars.  

 

Þegar fósturmamma Lars veiktist fór Astrid til Kaupmannahafnar og sótti Lars. Astrid 

fékk vinnu hjá K.A.K. (Kungliga Automobil Klubben) sem ritari. Hún reyndi að vinna 

fyrir þeim en gekk illa. Lars var meira og minna veikur fyrsta árið og neyddist Astrid til 

þess að taka sér frí og fara með Lars heim til foreldra sinna að bænum Nas. Þar var Lars 

í um eitt ár. Árið 1931 giftist Astrid yfirmanni sínum hjá K.A.K., Sture Lindgren. Hún 

varð heimavinnandi húsmóðir og árið 1934 eignaðist hún sitt annað barn, Karin. 

 

Þegar Astrid var yngri birtist grein eftir hana í bæjarblaðinu í Vimmerby og var oft sagt 

við hana að hún væri næsta Selma Lagerlöf. Þetta voru kannski of stór orð fyrir unga 

stelpu sem langaði að skrifa en hún vissi það innst inni að hún gæti það. Þetta lá þungt á 

Astrid því Selma Lagerlöf var þjóðþekkt kona sem fyrst Svía og fyrst kvenna varð til 

þess að hljóta Nóbelsverðlaun í bókmenntum árið 1909. Fólk vissi að hún var góður 

penni en Astrid leið ekki vel vegna þrýstings frá fólki og að vissu leyti var það ástæðan 

fyrir því að hún lét aldrei á það reyna að skrifa bækur fyrr en árið 1944, þegar hún tók 

þátt í bókasamkeppni á vegum Rabén & Sjögren, þá þrjátíu og sjö ára að aldri. Það var 

kannski ekki auðvelt að standast kröfur bókaútgefanda því það voru vissar reglur sem 

giltu í þessum samkeppnum. Höfundar þurftu að leggja áherslu á að skrifa um gott 

uppeldi og hamingjuna. 
 

It was wartime and much importance was attached to the upholding of moral 

values. The publisher´s announcement of the competition stipulated that the 

entries should promote “ love of the home and of the family, as well as 

sobriety and responsibility in relation to the opposite sex 

(Edstrom, Vivi. 1987:bls 3) 
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Astrid hlaut önnur verðlaun í flokki unglingabókmennta fyrir bókina Britt-Marie leysir 

frá skjóðunni. Þessi sigur varð Astridi alltaf kær og má kannski segja að með þessum 

sigri höfðu opnast gáttir; bókin kom henni á framfæri og það hvatti hana til dáða. 

 

Astrid elskaði að segja sögur og átti ekki í vandræðum með að hrista stórfenglegar 

sögupersónur fram úr ermunum. Lína Langsokkur, ein af hennar þekktustu 

sögupersónum, varð einmitt til með þessum hætti. Það var dóttir hennar, Karin, sem átti 

hugmyndina að henni í kringum 1940. Hún lá veik í rúminu heima hjá sér og bað 

mömmu sína (Astrid) um að segja sér söguna um Línu Langsokk.  

 

Margar sögur urðu til en það var ekki fyrr en nokkrum árum síðar þegar að Astrid sjálf 

varð fyrir því óhappi að renna til í hálku og fótbrotnaði. Hún mátti ekki hreyfa sig í 

nokkrar vikur og notaði þá tímann til þess að skrifa upp sögurnar í lítið hefti sem hún 

gaf svo dóttur sinni í 10 ára afmælisgjöf. 

 

Ári 1945 sendi hún handritið af Línu Langsokki inn í samkeppni í 

barnabókmenntaflokki 6-10 ára og hlaut fyrstu verðlaun. Má segja að eftir þessi 

verðlaun var ekki aftur snúið fyrir Astrid. Lína Langsokkur varð mjög vinsæl og ruku 

bækur hennar út þegar að þær komu í verslanir þó svo að uppeldið og lifnaðarháttur 

Línu vekti upp óhug hjá mörgum foreldrum sem héldu að svona sögur gerðu börnin 

þeirra óþekk. Börn voru látin sitja við matarborðið með hendur undir borði og ekki 

segja orð meðan að Lína Langsokkur dansaði og skoppaði á sínu eldhúsborði og kastaði 

mat til og frá við eldamennskuna. 

 

Á eftir Línu fylgdu margar bækur og má þá helst nefna Börnin í Ólátagarði, Elsku Míó 

minn, Emil í Kattholti, Ronju Ræningjadóttur og Kalla á þakinu. Astrid hlaut mörg 

verðlaun fyrir barnabækur en hún varð aldrei þeirra gæfu aðnjótandi að hljóta 

Nóbelsverðlaunin. Henni þótti það ekkert tiltökumál að hafa aldrei hlotið verðlaunin; 
 

“Nobelpriset? Ah, det skulle bara vara ett hinder i min karrier,  brukade 

Astrid sjalv skoja bort fragan.” 

(Hagerfors, Anna Maria, 2002:bls 99) 
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Árið 1958 hlotnaðist Astrid sá heiður að vera sæmd H.C. Andersen 

orðunni/verðlaunum. Hún var gerð að heiðursdoktor við nokkra Háskóla í Evrópu og 

var valin Svíi ársins árið 1999, þá 92 ára að aldri, sem segir kannski mikið um vinsældir 

Astridar þar í landi. 

 

Astrid var mikil baráttukona. Hún steig fram þegar henni var nóg boðið og lét í sér 

heyra. Astrid hafði alltaf verið heiðarleg kona og reyndi eftir bestu getu að lifa eðlilegu 

lífi þrátt fyrir vinsældir og frægð. Hún fór ekki leynt með skoðanir sínar og með 

tímanum fór fólk að virða hennar skoðanir og taka mark á þeim. 

 

Árið 1976 lét Astrid í sér heyra þegar henni ofbauð framkoma stjórnmálamanna í 

landinu með því að setja á sérstaka skatta fyrir listamenn og rithöfunda (The marginal 

income tax). Skattarnir voru svo háir að listamenn og rithöfundar voru að greiða meira í 

skatta en þeir fengu í laun. Astrid skrifaði þá bókina Pomperipossa in Monismania og 

varð það forsíðufrétt í Expressan á þeim tíma. Þar fer Astrid ekki fögrum orðum um 

Socialdemokratana í landinu. Hún barðist einnig fyrir rétti dýra en hún sagði að 

meðferð á dýrum væri ekki ásættanlega þar sem að meðferðin á dýrunum var orðin 

þannig að þetta var bara framleiðsluvara og ekkert hugsað um velferð dýrana. Hún 

skrifaði bók um málefnið og fékk fólk til þess að hugsa.  

 

Á 80 ára afmæli Astridar kom forsætisráðherra Svía, Ingvar Carlson, færandi hendi 

með ný dýraverndunarlög og hefði Astrid ekki getað fengið betri afmælisgjöf á sjálfan 

afmælisdaginn. Réttur barna var líka mjög ofarlega á lista skáldsins og beitti hún sér í 

þeim málefnum eins og öðrum sem voru henni ofarlega í huga.  

 

Bækur Astridar eru þekktar um allan heim og hafa þær verið þýddar á yfir 90 tungumál. 

Bókin um Línu Langsokk er vinsælust af þeim bókum sem hafa verið þýddar og Emil í 

Kattholti fylgir á eftir í öðru sæti. Margar myndir hafa verið gerðar úr bókum Astridar 

og mörg leikverk hafa verið sviðsett í leikhúsum víðs vegar í heiminum.  



 10 

Vikulega fékk Astrid send 150 bréf frá öllum heimshornum, bæði frá börnum og 

fullorðnum, með alls konar spurningum og erindum. Henni þótti það vænt um 

aðdáendur sína að hún tók alltaf part úr degi til þess að svara bréfunum og fannst henni 

að allir ættu skilið svar. Eitt sinn barst Astrid bréf frá litlum strák sem tjáði henni að 

hann gæti ekki verið rólegur því að hann hafði svo miklar áhyggjur af kjarnorkustríði. 

Astrid tók sig þá til og sendi bréf til forseta Sovétríkjana, Michail Gorbatjsov, og tjáði 

honum áhyggjur litla drengsins. Hún fékk svar þess efnis að hann þyrfti ekki að hafa 

áhyggjur af því og fékk drengurinn svar frá Astrid þess efnis.  

 

Þetta lýsti Astridi mjög vel þar sem að hún bar hag annarra alltaf fyrir brjósti og sýndi 

öðrum umhyggju. Hún gerði aldrei lítið úr skoðunum barna heldur reyndi að feta í 

fótspor þeirra og sjá málin með þeirra augum. 

 

Astrid lést á heimili sínu 28. janúar 2002, þá 94 ára að aldri. Þessi stórfenglega kona 

fékk að búa á heimili sínu til dauðadags en síðstu tvö ár ævi sinnar bjó fólk hjá henni 

inni á heimilinu vegna þess að hún var farin að sjá illa, heyrnin var orðin léleg og 

Astrid þreytt. 

 

Nú til dags leggja margir ferðamenn leið sína í heim Astrid í Vimmerby. Þar hefur 

verið settur upp ævintýraheimur Astridar sem tengist sögum hennar. Þar er skipulögð 

dagskrá með söng og leikritum úr bókum hennar og einnig hefur verið settur upp 

minnisvarði og safn þar sem unnt er að fræðast um þessa stórfenglegu konu sem hefur 

trúlega átt leið inn á flest öll heimili landsins hvort sem það er í gegnum bækur, 

myndbönd eða leikrit.  
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2. Astrid á Íslandi 
 
 

Astrid ólst upp á þeim tíma þar sem að stórfjölskyldan var við lýði. Mikið af fólki bjó á 

hverjum bóndabæ; fjölskyldufólk, ættingjar og vinnufólk. Þetta gerði það að verkum að 

samræðurnar urðu oft skemmtilegar og fólk skiptist á að segja sögur meðan saumað var í 

eða dundað við heimilisstörfin. Ekki var sjónvarp eða útvarp á þessum tíma og því þurfti 

fólk að hafa ofan af fyrir sér. 

Stórfjölskylda kallast það þegar að þrír eða fleirri ætliðir búa undir sama þaki. Þetta 

fjölskylduform er algengt í þróunarríkjunum. (Wikipediu notendur) 

 

Samuel, faðir Astridar, var góður sögumaður og því átti Astrid ekki langt að sækja 

frásagnarhæfileika sína og í bókum sínum notar hún uppeldið og minningar úr barnæsku. 

Börnin léku sér mikið úti og fundu upp á allskonar leikjum til þess að stytta sér stundir.  

 

Fyrsta bók Astridar kom út árið 1944; Britt Marie leysir frá skjóðunni. Sú bók varð í 2. 

sæti í unglingabókmenntasamkeppni á vegum Rabén og Sjögren, þar sem að Astrid fylgdi 

ströngum reglum um skrif og fékk því kannski ekki að njóta hæfileika sinna við að skrifa, 

heldur fylgdi ströngum ramma til þess að falla í geð hjá dómnefnd á þeim tíma. Hún náði 

samt sem áður að fanga hug og hjörtu unglingsstelpna á þessum tíma og kveikti þetta 

áhuga hennar á að halda áfram að skrifa og koma sér á framfæri.  

 

Astrid lét hafa það eftir sér að hún hefði aldrei haft áhuga á að skrifa fyrir fullorðna því 

að ímyndunarafl þeirra væri ekki eins lifandi og frjótt eins og hjá börnum. Þessi einstaki 

hæfileiki Astridar að lifa í hugarheimi barna kom berlega í ljós þegar að hún vann 

barnabókmenntasamkeppni árið 1945 með bókinni um Línu Langsokk. Bókaforlagið átti 

ekki von á því að höfundur þessarar bókar væri heimavinnandi húsmóðir sem hafði lítið 

skrifaði og lítið gefið út um ævina. Lína Langsokkur varð metsölubók og á þeim tíma 

þegar að Lína var að koma út var Rabén og Sjögren í mjög slæmri stöðu og má því 

kannski þakka Línu Langsokk það að bókaforlagið hafi ekki orðið gjaldþrota. Astrid 

vonaði að barnavernd yrði ekki send á heimili hennar þegar að hún sendi inn eintakið til 

þess að taka þátt í keppninni því að margt stangaðist á við lífssýn margra á þessum tíma. 



 12 

Svo varð ekki, en í staðinn fékk Astrid að heyra bæði jákvæðar og neikvæðar 

gagnrýnisraddir þó svo að þær neikvæðu hafi kannski verið full grófar á köflum.  

 

Íslendingar hafa verið mjög framarlega í þýðingum á barnabókum eftir Astrid Lindgren 

því það líða ekki mörg ár frá því að þær koma út í Svíþjóð þangað til það þær eru komnar 

þýddar í hendurnar á íslenskum lesendum. Yfir hundrað bækur hafa verið þýddar og 

gefnar út á Íslandi eftir Astrid Lindgren. Fyrsta bókin sem kom út árið 1948 var bókin um 

Línu Langsokk. 

 

„Ég ákvað að fara í forsetaframboð vegna áhrifa frá Línu Langsokk!” Þetta sagði Sigrún 

Þorsteinsdóttir, framboðsefni til forseta Íslands, árið 1988. Það var í fyrsta skipti sem 

sitjandi forseti, þá Vigdís Finnbogadóttir, fékk mótframboð. Kannski segir það okkur að 

Sigrún var ansi uppátkækjasöm og er enn þann dag í dag. 

 

Sem höfundur ritgerðarinnar, hitti ég æskuvinkonurnar Sigrúnu (´41) og Lilju (´40) yfir 

kaffibolla einn kaldan vetrardag. Ástæðan mín fyrir þessu viðtali var sú að heimildir um 

Astrid Lindgren, þegar að bækur hennar voru að koma út á Íslandi, voru af skornum 

skammti. Leitast var við að fá svör við spurningum um komu Línu Langsokk til Íslands 

og áhrifum hennar á ungt fólk sem var að lesa bækurnar eftir Astrid Lindgren. Hvernig 

viðtökurnar voru og hvort að gagnrýnin hafði verið neikvæð eða jákvæði í þjóðfélaginu. 

 

Vinkonurnar komu frá mjög ólíkum heimilum og því var gaman að heyra skoðanir þeirra 

á fyrstu bókinni sem gefin var út á Íslandi eftir Astrid Lindgren. Sigrún kom frá efnuðu 

heimili þar sem að vinnukona var við störf inn á heimilinu og mikið af fólki bjó inn á 

heimilinu bæði fjölskylda og vinnufólk sem að vann í fyrirtæki föður hennar í 

Vestmannaeyjum. Lilja koma frá afskaplega venjulegur heimli í Reykavík, þeim skorti 

kannski ekkert en það var aldrei umfram peningur.  

 

Fyrstu minningar beggja af Línu er afskaplega skemmtilegar. Lilja fékk Línu fyrst í 

jólagjöf árið sem hún var gefin út á Íslandi árið 1948, móðir Sigrúnar kom svo færandi 

hendi þegar Sigrún lá heima veik og færði henni Línu Langsokk. Henni fannst bókin svo 
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æðisleg að hún talaði um að hafa fengið aftur hita. Lilja var aldrei gefin fyrir stelpubækur 

og las einungis Tarzan og aðrar strákabækur en eftir að hafa lesið Línu gat hún ekki beðið 

eftir næstu jólum til þess að sjá hvað leyndist í jólapakkanum. 

 

Úrvalið af barnabókum var gott en mikið var að sögum um álfa, tröll og kurteisa unga 

krakka. Þetta var allt svo rammað inn þannig að það varð alltaf allt að ganga upp og eftir 

því sem krakkarnir eða aðrir unnu harðar að einhverju, því betri varð útkoman. Með 

útkomu Línu var farið út fyrir rammann. Lína átti „bara” allt. 

 

Hún þurfti ekkert að gera neitt heldur átti hún gullpeninga, hest, apa, hús og allt sem 

mann langaði til þess að gera og eiga. Talið berst að vinsældum bókanna eftir Astrid á 

þeim tíma sem þær eru að koma fyrst út á Íslandi.  

 

Hvorug þeirra man eftir því að mikið hafið verið talað um Línu Langsokk og vita þær 

eiginglega ekki hvernig foreldrum þeirra hafi dottið það í hug að gefa þeim bókina. 

Sigrún segir þá að foreldrar sínir hafa trúlega farið út í bókabúð spurst fyrir um 

nýútkomnar bækur og ákveðið að kaupa Línu. Við ræddum aðeins um skoðanir krakka og 

fullorðins fólks á Línu. Lilja sagði þær skoðanir að mestu jákvæðar. Fólki fannst þetta 

ekki slæmt heldur horfti kannski á Línu sem sögupersónu sem var fyndin, en auðvitað var 

viss ádeila í bókinni. Bækurnar hennar Astridar voru kannski ekki endilega þær 

vinsælustu, heldur unnu þær á og urðu klassískar á Íslandi.  

 

Hvorki Sigrúnu né Lilju datt í hug að framkvæma þá hluti sem Lína gerði heldur fannst 

þeim þetta viss ævintýraheimur sem þær upplifðu við lesturinn. Sigrún skúraði oft gólfið 

hjá ömmu sinni en aldrei á ævi sinni hefði henni dottið í hug að hella úr fötunni og binda 

á sig svampana. Lilja man eftir einu atviki þar sem að áhrif frá Línu af hinu slæma hafi 

átt sér stað. Það var þegar 12 ára gömul systir hennar dýfði sér á kaf í rjómatertu hjá 

mömmu sinni sem stóð á borðinu og beið þess að verða borðuð af vinkonum. 

 

Það sem æskuvinkonurnar voru sammála um var að Lína hafi gefið þeim báðum meiri 

kjark, þær þorðu meiru og voru kaldari, og þær voru í engum vafa að Lína var þeirra 



 14 

fyrirmynd. Þetta var náttúrulega æðislegur heimur sem Lína lifði í og þó svo að þeim 

hefði ekki dottið í hug að framkvæma þessa hluti, varð það n.k. viðhorf hjá þeim: „þetta 

reddast” nákvæmlega eins og þessi sögufræga persóna mundi segja.  

 

Þessi einkennisorð Línu voru Sigrúnu mikil kvatning í forsetakosningunum og hefur hún 

alltaf haft þau að leiðarljósi allt sitt líf.  Lína Langsokkur sat svo fast minnum Sigrúnar að 

hún ákvað að sauma sér Línu-búning og var lengi vel vinsæll gestur í barnaafmælum. 

Þangað mætti hún með rauðu flétturnar og leðurtöskuna fulla af gullpeningum. Þetta gekk 

lengi vel og sagði hún að þetta hafi alltaf verið vinsælt og allir gestir kannast við 

persónuna jafnt gamlir sem ungir sem segir okkur kannski svolítið mikið um vinsældir 

Línu. Lilja er ennþá að læðast niður í kjallara og grípa í Línu bækurnar. Henni finnst 

æðislegt að lesa þessar bækur.  

 

Það sem að hún tekur samt eftir er að með hverri útgáfu breytist sagan. Það er eins og 

bækurnar séu ritskoðaðar og tekið út það sem „má ekki”  vera. Lilju finnst það frekar 

slæmt þar sem að fyrsta bókin var alveg stórkostleg og henni hafi ekki verið meint af að 

lesa hana. 

 

Eftir langt og gott spjall um Astridi Lindgren, Línu Langsokk, Emil í Kattholti og aðrar 

sögupersónur sem Astrid skrifaði um var kominn tími á að kveðja æskuvinkonurnar og 

þakka fyrir mig. Við vorum allar sammála um það að Astrid hafi verið mikil baráttukona 

og áhrifin sem hún hafði voru alveg ótrúleg þó svo að þau séu ekki alltaf sýnileg.  

(munnlegar heimildir, 30.október 2007) 

 

Lína Langsokkur hefur greinilega verið sögupersóna sem ungar stelpur litu upp til. Hún 

var svo lífleg og gat allt. Ekki hefur farið mikið fyrir gagnrýni á bækur eftir Astrid á þeim 

tíma sem þær eru að koma út því að þær munar hvorugar eftir því að hafa lesið um það 

eða heyrt af því.  

Mikil gleði hefur verið að fá nýjar bækur inn á markaðinn á Íslandi sem að voru svona 

öðruvísi. Astrid hefur greinilega fest sig í sessi og unnið á eins og kemur fram í viðtalinu.  
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3. Bækur Astridar og viðhorf í kringum 1950 
 

Þegar bækur Astridar komu út var gagnrýnin bæði jákvæð og neikvæð. Margir voru 

ánægðir með að fá bækur sem að börnin höfðu gaman af að lesa og gátu skemmt sér yfir. 

Fyrstu viðbrögðin við Línu Langsokk voru að miklu leyti jákvæðar. Þegar önnur bókin 

um Línu kom út var eins og sumum hefði ofboðið hún og var gagnrýnin mjög neikvæð og 

var kvartað mikið yfir siðleysi í bókinni. Kennurum og sálfræðingum stóð ekki á sama og 

höfðu þeir miklar áhyggjur af því að verið væri að veitast að þeirra valdi, t.d. inn í 

skólum. 

 

Á þessum tíma var litið á börn sem lítið fólk, þetta voru ekki börn sem þurftu sinn heim 

til þess að þroskast og skemmta sér í. Það ríkti agi á heimilum og í skólum áttu börn að 

sýna fullorðnu fólku virðingu og hlusta á tilmæli. Mikil virðing var borin fyrir kennurum 

og náðu þeir að halda góðum aga á skólabörnum. Gagnrýnir á bók Astridar um Línu 

Langsokk gátu verið ansi harkarlegar og má kannski helst sjá það á skrifum John 

Lundquist prófersors. 

 
„Ekkert eðlilegt barn étur heila rjómatertu í einu kaffiboði né 
heldur gengur það berfætt á strásykri. /-/ En hvort veggja ber vott 
um geðveikislegt ímyndunarafl eða sjúklegt viðhorf.” 
Lína Langsokkur og uppátæki hennar voru að mati prófessorsins  
,,eitthvað ósyndlegt , sem rífur í sálina.” 
(Höfundur óþekktur. 1978) 

 

 

Frysta bókin um Línu Langsokk kom út á Íslandi 1948. Það var Félagsprentsmiðjan á 

Akureyri sem sá um útgáfuna á bókinni og Jakob Ó. Pétursson þýddi.  

 

Á þessu ári þegar að bókin hennar Astrid um Línu Langsokk kom út á Íslandi voru 

eftirstríðsárin á Íslandi. Fólkið var að flytjast úr sveitunum á mölina og þeir sem fóru til 

Reykjavíkur áttu ekki víst húsnæði heldur var búið í bröggum sem herinn skildi eftir sig á 

höfuðborgarsvæðinu. Þá voru gífurlegar breytinar í íslensku þjólífi. Með hernum breytist 

atvinnulíf og hýbýli Íslendinga til hins betra t.d. urðu rafmagnstæki algengari inn á 
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Íslenskum heimilum. Þó svo að stríðinu lyki voru höft og fólk þurfti skömmtunarmiða til 

þess að kaupa nauðsynjar.  

 

Mikil umræða var í Svíþjóð á þeim tíma þegar að bækur Astrida Lindgren voru að koma 

út. Fólk af “gamla” skólanum vildi halda í gömlu gildin að frjálsræði væri af hinu slæma 

meðan að yngra fólk sá ekkert athugavert við það og taldi það hollara börnum.  

 

Bókin um Línu Langsokk kom kannski eins og blaut tuska í andlitið á mörgun. Þarna var 

stelpa komin í hverfið, alein, átti enga mömmu og pabbi hennar var negrakóngur í 

suðurhöfum. Hún var svo sterk að hún gat lyft hestinu sínum, stoppaði þjófa og ræningja, 

stríddi lögreglunni og lengi mætti telja. Margir litu á Línu sem sterka kvenímynd og má 

kannski skoða sögupersónuna aðeins út frá því. Á þeim tíma sem Lína Langsokkur kom 

út var vinna kvenna mjög einsleit. Þær voru húsmæður sem áttu að sinna heimilsstörfum 

og sjá um uppeldið á börnunum. 

 

Þvottur var þveginn á þvottabrettum og ekki var hlaupið út í búð til þess að kaupa föt. 

Lína Langsokkur var sjálfstæð lítil stelpa sem lét sér ekkert segjast. Hennar persóna 

stangaðist kannski ekki bara á við það sem tengist aga og virðingu heldur líka hversu 

sjálfstæður „kven”maður hún var.   

 
Hópur kvenrithöfunda og listakvenna er að fara úr kápunum. 
„Konunglegt” kaffiboð er að hefjast. Astrid Lindgren gengur inn 
og skyndilega er hin „konunglega” þögn rofin af hvellri rödd sem 
hrópar: “Þarna kemur Lína langsokkur, okkar fyrsta 
kvenréttindakona.” 

(Vera 1985 4(4) bls 12) 

 

Eins og áður hefur komið fram var uppeldi Astrid ekki eins og það gerðist á þessum 

tímum á Näs. Það mótaði Astrid og hún naut góðs af því þegar hún skrifaði sögur sínar. 

Í mörgum af bókum Astridar notar hún minningar úr æsku, bæði vinina, 

prakkarastrikin, fjölskyldulífið, umhverfið, sorgina og gleðina. Bækur Astridar gefa því 

góða mynd af því hvernig heimilislíf og uppeldi var á þeim tímum þegar að hún er að 
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alast upp. Má þar nefna Línu Langsokk sjálfa, Tomma og Önnu í bókunum um Línu og 

Emil í Kattholti sem var mikill villingur. 

  

Börnin í Ólátagarði var saga sem lýsir fjölskyldumynstrinu og lífinu á sveitabæjum 

þegar Astrid er að alast upp. Börn og fullorðnir voru í miklum tengslum við náttúruna 

og umhverfið. Litli sveitabærinn sem er lýst í sögunum um börnin í Ólátagarði var einn 

af uppáhalds stöðum Astridar sem barn. Bærinn heitir í raunveruleikanum Sevedstorp 

og í þeim bæ ólst faðir Astridar upp. Í þessum bæ vour trén svo þéttvaxin, stór og flott 

að börnin gátu eytt heilu dögunum í því að klifra í þeim og leika sér.  

 

Í sögunum um börnin í Ólátagarði lesum við hvernig Astrid skrifar um stelpurnar á 

bænum. Þær fá að leika sér jafnt á við strákana og þær taka þátt í prakkarastriknum 

alveg á sama hátt. Þau slaka Kristínu litlu systir Óla niður í reipi úr herbergisglugga á 

annari hæð í staðin fyrir rennibraut. Strákarnir fara að metast á um það hver sé 

kjarkmestur en það voru stelpurnar sem stóðu uppi sem sigurvegarar með því að ganga 

á fjósgaflinum og toga í skottið á kisunni. 

Í Ólátagarði eru þrír bæjir, Norðurbær, Miðbær og Suðurbær. Á þessum bæjum búa sex 

hressir krakkar, Lassi, Bjössi, Berta, Anna, Óli og Kristín. Þau leika sér mikið saman og 

finna sér alltaf eitthvað til þess að viðhafast. Þau passa alltaf upp á að allir geti leikið 

með því að þó svo að Kristín litla systir Óla sé lítil fær hún alltaf að fylgja með. Þau 

gera margt sem að marga krakka dreymir um. Þau leika sér mikið úti í náttúrunni, eru á 

meðal dýra, fella jólatré og baka piparkökur. 

 

Uppáhalds-sögupersóna Astridar var Emil í Kattholti. Henni fannst afskaplega erfitt að 

skrifa síðasta kaflann um Emil og grét hún þegar að hún hafði lokið við þau skrif. Í 

sögunum um Emil notar Astrid minningar frá föður sínum Samuel August í bland við 

hugmyndir sínar. Þau skemmtu sér oft yfir sögunum af Emil og spurði faðir Astridar 

alltaf um Emil þegar  hún heimsótti hann á elliheimilið. 
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 Det var väl det att han kände sig besläktad med Emil och från 
sin gammelmansbädd på kronikerhemmet drömde sig tillbaka till 
sin egen hyssmakarålder i en försvunnen tid och värld som också 
var Emils. 
(Börn Berg, ártal óljóst) 

 

Mikil fátækt var í kringum 1880 og fluttu margir til Ameríku til þess að freista 

gæfunnar. Það má kannski segja að á þeim tíma hafi fólkið þurft að vinna mikið og 

leggja hart að sér til þess að lifa og geta fætt fjölskyldu, vinnufólk og gamalmenni. Því 

yfirgaf fólki sveitabæi sína og fluttist burt á nýjar slóðir. 

Þegar  Emil var lítill voru vinnumenn og vinnukonur á hverjum bæ 
í sveitinni. Vinnumennirnir plægðu akrana og hugsuðu um hestana 
og kýrnar, hirtu heyið og settu niður kartöflur, en vinnukonurnar 
mjólkuðu og þvoðu upp og tóku til og sungu fyrir börnin. 
(Astrid Lindgren 2004: bls 12) 

 

Fólkið í Kattholti bjó greinilega vel því veislurnar sem haldnar voru fyrir gesti voru 

vanalega stútfullar af mat og enginn fór svangur heim. Emil var kannski óvenjulegur 

strákur þar sem að hann vildi ráða á sínu heimli sem var kannski ekki alveg eins og það 

var á þeim tíma, að einn lítill snáði reyndi að komast upp með að stjórna þeim 

fullorðnu.  

 

Hann var mikill villingur og gerði mörg prakkarastrik sem engum nema honum hefði 

dottið í hug að gera. Fólkið í bænum vorkenndi foreldrum Emils svo mikið að eiga 

þennan villing að þeir söfnuðu saman pening og færðu þeim til þess að senda hann til 

Ameríku. Reyndar varð mamma hans ekki mjög ánægð með það því að hún náttúrulega 

elskaði hann eins og hann var. Þó svo að hann væri svona óþekkur hafði hann sína 

kosti.  

 

Bróðir minn Ljónshjarta og Elsku Míó minn eru bækur sem fjalla um sorgina og 

baráttuna milli góðs og ills. Dauðinn var eitthvað sem mátti ekki tala um á þeim tíma 

þegar  bækurnar komu út Bróðir minn Ljónsharta 1973 og Elsku Míó minn 1954; 
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Jónatan vissi að ég mundi bráðum deyja. Ég held að allir hafi 
vitað það nema ég. Þau vissu það líka í skólanum því að ég lá 
bara heima og hóstaði og var alltaf veikur og síðasta hálfa árið 
hef ég alls ekki getað farið í skólann. Allar kerlingarnar, sem 
mamma saumar fyrir, vissu það líka og það vildi svo til að ein 
þeirra talaði um það við mömmu svo að ég heyrði þó ég ætti 
ekki að heyra það. 
(Astrid Lindgren 1984: bls 3) 

 

Á tuttugustu öld var dauðinn hálfgert bannorð í barnabókmenntum og má kannski segja 

að Astrid Lindgren hafi brotið ísinn með því að gefa út bækurnar um Bróðir minn 

Ljónsharta og Elsku Míó minn. Í báðum þessum bókum hefst sagan í okkar heimi og 

færist svo yfir í ævintýraheim þar sem að baráttan milli góðs og ills er mjög greinileg. 

Á þeim tíma sem Astrid skrifar þessar bækur finnst henni löngu orðið tímabært að 

börnin fengu að kynnast raunveruleikanum og hafa þessar bækur oft hjálpað veikum 

börnum og hafa þau þakkað fyrir að fá að lesa um hlutina eins og þeir eru á eins 

góðlátlegan hátt. 

 

Bækurnar sem Astrid skrifaði gefa okkur góða mynd af því hvernig lífið var á 

sveitabæjum og í litlum bæjum á þeim tíma sem hún er að alast upp. Hún reyndi þó 

alltaf að skrifa á léttu nótunum og draga það jákvæða fram.  Astrid skrifaði alltaf fyrir 

sjálfa sig og fylgdi alltaf sínu hjarta í skrifunum. Hún tekur á ýmsum málefnum í 

bókunum sínum og hefur hún verið forsprakki í mörgum málum sem snert hafa sænsku 

þjóðina jafnt sem margar aðrar þjóðir. 
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4. Astrid í nútímanum 
 
 

Það sem okkur finnst svo eðlilegt nú til dags, eins og réttur barna og lýðræði fólks, að 

konur hafi kosningarétt, séu einstæðar og séu á vinnumarkaðnum var alls ekki eðlilegt 

eða til staðar þegar að Astrid réðst í það að skrifa um allar þær frægu sögupersónur sem 

að hún skrifaði um á sínum bókmenntaferli. 

 

Það hefur þurft mikinn kraft og mikla orku til þess að berjast fyrir þeim málefnum sem 

Astrid gerði. Hún var með bein í nefinu og heilsteyptur karkater. Það má kannski segja að 

Astrid hafi átt betur heima á 21. öld þar sem að kvenréttindakonur fara sínu fram og 

lýðræðið er við völd. En ég held að við getum líkað þakkað fyrir það að hafa átt jafn 

trausta og góða baráttukonu á 20. öld, til þess að hefja baráttuna og senda skýr skilaboð 

til fólks. Með því að lesa bækur hennar getum við einnig rifjað upp hversu dýrðleg 

náttúran er. Maður verður bara að nýta sér hana. Þetta er allt fyrir framan okkur, það er 

bara að opna augun og njóta þess. 

 

Þó svo að Astrid hafi aldrei skrifað fyrir neinn annan en sjálfa sig voru viss skilaboð í 

bókum hennar. Hún vildi ekki að bækur hennar yrðu notaðar til kennslu, heldur áttu 

bækur hennar eingöngu að vera til dægrarstyttingar. 

 

Það er margt sem að Astrid skilur eftir sig eftir langan og farsælan feril sem 

barnabókahöfundur. Hún er þekktasti baranabókahöfundur Svía og þegar Boris Jeltzín 

kom til Svíþjóðar í heimsókn var það efst á óskalista Borisar að hitta Astrid. 

 

Allar þær bækur sem hafa skemmt börnum og fullorðnum í gegnum árin lifa góðu lífi og 

sögupersónur eins og Lína og Emil eru ljóslifandi enn þann dag í dag. Börnin horfa á 

DVD diska, púsl með myndum úr bókum Astridar, brúður og bangsar, fatnaður og hvaða 

eina sem maður rekur augun í inn á heimilum, leikskólum, skólum og í verslunum. 
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Það kemur kannski engum á óvart að sænska ríkið hóf árið 2002 að veita þeim 

barnabókahöfundi sem skarað hafa framúr í sinni grein peningaupphæð úr minningasjóði 

sem tileinkaður er Astrid Lindgren, ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award). Þetta er 

stærsti minningasjóður sem í boði er fyrir barnabókahöfunda og annar stærsti sem í boði 

er fyrir skáld. 

  

Astrid Lindgren bar hag barna alltaf fyrir brjósti sér og barðist fyrir réttlæti þeirra. 

Minningasjóður Astridar einbeitir sér því fyrir því að verðlauna þann höfund sem skrifað 

hefur til barna og haldið réttindum þeirra á lofti, þá tölum við ekki um eina bók sem 

komið hefur út eftir höfund heldur þann höfund sem hefur lagt hug og hjarta sitt í vinnuna 

til margra ára.  

 

Það er alveg hreint ótrúlegt hversu framsýn Astrid hefur verið. Ef að maður skoðar Astrid 

út frá uppeldisfræðinni hefur hún verið mjög á undan sinni samtíð og þegar 

uppeldisfræðingar eins og María Montessori voru að koma fram með sínar kenningar var 

Astrid að skrifa um þessa hluti í bókum sínum. “Uppeldið á fyrst og fremst að miðast við 

einstaklinginn” sagði Montessori (Guðrún Friðgeirsdóttir:1995) og lagði hún mikla 

áherslu að kennarar í skólum sínum örvuðu barnið á réttan hátt. Þar að auki átti kennarinn 

að bera virðingu fyrir nemendum sínum. 

Montessori notaði svo kallaðar aðleyðsluaðferðir við kennslu sína þar sem að börn áttu að 

finna út sjálf í stað þess að vera kennt það fyrst og læra svo. Með því átti barnið að læra 

að hugsa sjálfstætt. Hún lagði mikið upp úr útliti skólastofunnar. Það var reynt að hafa 

skólastofuna líka náttúrunni, hafa lifandi plöntur og gæludýr í búrum inn í skólastofunum 

svo að börnin kæmust í snertingu við náttúruna inn í skólastofunni. Borð og stólar voru 

sérstaklega hannaðir til þess að nemendum liði vel. 

Í kringum 1950 voru börn mikið steypt í sama mótið. Það var lítið spáð í einstaklingnum 

eins og farið er að gera nú til dags. Í skólum er farið að vinna mikið með 

einstaklingsmiðað nám þar sem að hver og einn vinnur eftir sinni getu og ef að 

nemandinn er öðruvísi fær hann að vera það hvort sem að hann er sterkur námsmaður eða 

slakur námsmaður.  
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Montessori barðist því fyrir réttindum barna og var mjög ant um að þau fengu frelsi til 

þess að þroskaðst og lifa sem börn en ekki fullorðnir. Astrid Lindgren gat alltaf sett sig í 

spor barna og var það hennar hjartans mál að æskan yrði ekki tekin af börnum og réttur 

þeirra brotin. 

 

John Dewey var annar uppeldisfræðingur sem hefur haft mikil áhrif á uppeldi og 

skólamál á 20. öld. Einkennisorð hans voru: “learning by doing” (Guðrún 

Friðgeirsdóttir:1995),  sem þýddi að skólarnir áttu að brúa bilið milli lífs utan við 

skólana. Skólarnir áttu að hjálpa börnum að finna leiðirnar en ekki að mata þau eins og 

páfagauka. Sigurlína Rúllugardína Nýlendína Krúsímunda Efraímsdóttir Langsokkur 

(Lína Langsokkur) hefði nú verið sátt við það að þurfa ekki að læra þessa 

“fargföldunartöflu”. 

John Dewey gagngrýndi stefnu Montessori því að hann taldi að aðferðirnar voru of 

strangar og mundu ekki nýtast nemendum út í hinu daglega lífi. Einnig taldi hann að 

aðferðin mundi halda aftur af sköpunargleði barna. 

“Learning by doing” þýðir að börnin áttu að fá að rannaka og kanna sjálf til þess að 

öðlast þekkingu. Skólinn átti einnig að vera spegilmynd samfélgasins þar sem að 

einstaklingurinn var að bæta ofan á reynslu sína og þekkingu. Innri og ytra frelsi er annað 

sem að Dewey taldi mikilvægt fyrir börn. Börnin áttu að tjá sig og ytra frelsið áttu börn 

að nota til þess að hreyfa sig og kanna heiminn og prófa sig áfram. 

Við sjáum mikið af þessu í bókum Astridar þar sem að börnin leika sér frjáls úti í 

náttúrunni og una sér við leik allan liðlangan daginn. Foreldrar gera ekki lítið úr 

börnunum og krakkarnir í sögunum fá að hafa sínar skoðanir. 

 

Þrátt fyrir bæði jákvæða og neikvæða athygli sem Astrid hefur fengið í gengum tíðina 

hafa bækur hennar og sögupersónur unnið á og orðið þekktar víðs vegar um heim. 

Málefnin sem hún barðist svo ötullega fyrir er ennþá verið að berjast fyrir. Spurningar 

eins og: „erum við að fylgja nógu vel eftir réttindum barna?” „Eiga börnin að þurfa að 

þola að horfa upp á ofbeldi inni á heimilum sínum?”   
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14. nóvember 2007 verður fagnað víðs vegar um heim hundrað ára afmæli skáldsins. 

Margir aðilar koma að því að fagna þessu stórafmæli og verður mikil dagskrá meðal 

annars í heimabæ Astridar Vimmerby. Dagskráin hefur staðið yfir nánast allt árið sem 

sýnir okkur kannski hversu elskuð og dáð hún er í heimalandi sínu og víðs vegar um 

heim.  

 

Astrid Lindgrens Värld í Vimmerby og Junebacken í Stockholm ætla að halda upp á 

afmæli Astridar á viðeigandi hátt. KB (Kungliga bibliotekt) í Stockholmi er með sér deild 

á bókasafninu sem er tileinkuð Astridi. Þar er að finna allar þær bækur og öll þau verk 

sem að Astrid Lindgren hefur gefið út.  

 

SOS Barnbyar Astrid Lindgren eru samtök sem að safna peningum til þess að hjálpa 

heimilislausum börnum úti í hinum stóra heimi. Þessari söfnun er stýrt af félagi sem heitir 

Saltkråkan ab. Það fyrirtæki er rekið af fjölskyildumeðlimum Astridar og sjá þau um að 

allt sem er gefið út og endurskrifað eftir Astrid sé gert á þeim nótum að það hefði fallið 

henni í geð. SOS Barnbyar er því verkefni sem að Astrid hefði haft mikinn áhuga á og 

fórnað sér fyrir. Á ári hverju hjálpa samtökin mörgum milljónum barna og fjölskyldum. Í 

ár eru samtökin að safna fyrir Astrid Lindgrend´s Barnby í Bouar í Afríku. Bouar er eitt 

af fátækustu ríkjum Afríku og því mikil þörf á aðstoð. Mikill áhugi er fyrir Astrid 

Lindgren og þá sérstaklega vegna stórafmælisins það ætti því að hjálpa samtökunum að 

ná markmiðum sínum og styrkja þetta fátæka ríki í Afríku. 

 

Rabén og Sjögren ætla á afmælisdaginn að tilkynna vinningshafa í samkeppni sem þeir 

eru búnir að vera með í gangi síðan 2006 um besta barnabókahöfundinn. Verðlaunin eru 

vegleg og því til mikils að vinna. Útgáfufyrirtækið ætlar líka að gefa út bækur eftir 

Astridi, bæði gamlar jafnt sem nýjar. Einnig ætla þeir að gefa út bækur um Astridi sjálfa í 

æsku og um líf hennar sem rithöfund. 

 

Eins og sjá má á þessu sem er aðeins lítill hluti af því sem verður gert til þess að heiðra 

þennan elskaða barnabókahöfund. Hún er komin til þess að vera og skemmta enn fleiri 

börnum. Þrátt fyrir alla þá gagnrýni sem hún fékk, ekki þá einungis fyrir skrif sín, heldur 
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sem ötull stuðningsmaður þeirra málefna sem hún barðist fyrir, þá stóð hún uppi sem 

sigurvegari. Þann 14. nóvember verður því fagnað að frábær kona og frábær persóna fór 

ótroðnar slóðir og lét sig hafa það, lagði sig alla fram í það sem hún ætlaði sér og sigraði 

að lokum. 
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Lokaorð 

 
Án efa er Astrid Lindgren ein af þekktustu barnabókahöfundum í heimi. Hún var 

einstök kona sem að skrifaði um börn með fullri virðingu fyrir þeim. Hún gerði aldrei 

lítið úr þeim og sá ávallt það jákvæða og skemmtilega í hlutunum.  

Þegar að bækur Astridar Lindgren fóru að berast til landsins gladdi það marga að 

fá eitthvað nýtt inn í úrvalið sem þá var til.  

Það er engin spurning eftir skrif mín um Astrid Lindgren að ég hef sjálf áttað mig 

á því hversu stórkostleg mannseskja hún var. Ég hafði aldrei gert mér grein fyrir því að 

bak við bækur hennar stæði svona góðhjörtuð og hamingjusöm kona. Í framtíðinni mun 

ég ekki einungis halda upp á afmæli móður minnar þann 14.nóvember heldur mun ég líka 

minnast þessarar konu sem ég vissi lítið sem ekkert um áður en ég hóf skrif mín.  

 

Í lokin vil ég fá að þakka leiðbenenda mínum, Michael Dal, fyrir að leiðbeina mér 

í gegnum þessa ritgerð og fyrir það að hafa kveikt ljós í huga mér um það að vilja klára 

þetta nám með hvatningu og þolinmæði. 

 Ég vil einnig þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn og hvatninguna í 

gegnum skólagönguna í KHI. Sá stuðningur hefur verið mér meiri en orð fá lýst. 

 Að lokum vil ég þakka öllu þeim sem komu að ritgerðinni á einn eða annan hátt, 

starfsfólki Bókasafns Vestmannaeyja, Olgu Björt Þórðardóttur sem las yfir ritgerðina, 

Lilju Þorsteinsdóttur, Hlíf Gylfadóttur og Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem gáfu sér tíma til 

þess að setjast niður og ræða við mig um Astrid og hennar bækur. 

 

 

 

                                                             ______________________________________ 

                                                               Sigríður Ása Friðriksdóttir 230679-3479 
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Myndasíður 

 

 
Mynd 1 

Astrid ung að árum sitjandi í tröppunum á Näs 
 

 
Mynd 2 

Astrid með Lasse son sinn í Vasaparken 
Í Stokhólmi 1930 

 

 
Mynd 3 

Astrid lét sér ekkert muna um að klifra 
Í trjám sem fullorðin kona. 
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Mynd 4 

Astrid umlukin frægum sögupersónum sem hún 
bjó til og skrifaði um. 

 
 

 
Mynd 5 

Lína Langsokkur, ein af hennar þekktustu persónum. 
 
 

 
Mynd 6 

Bleika hjartað sem minnir okkur á þá ást og 
umhyggju sem Astrid bar til barna. Því 

á þessi hönnun vel við í tilefni afmælissins. 
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Mynd 7 

Astrid Lindgren á efri æviárum sínum 
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