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Lysande om en 
konstnärsbarndom
Fågeln i mig flyger vart den vill
Av Sara Lundberg
Mirando 2017

R
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Så härligt med en riktigt tjock bilder-
bok som väcker intresset för en nästan 
bortglömd konstnär till liv och 
samtidigt utformats som en saga 
om okuvlig vilja att uttrycka 
längtan, sorg och omtumlande 
erfarenheter. Sara Lundberg har 
med största respekt och kärlek 
låtit sig inspireras av Berta Hans-
sons energi, målmedvetenhet 
och ömsinta gestaltande av sin 
omgivning, antingen det gäller 
vardagen i skolan eller uppväxten 
på bondgården. Lundberg har 
utgått från ett ovanligt rikt och 
fylligt material eftersom Berta 
Hansson använde dagboksskri-
vandet och tecknandet som 
en ventil mot alla tråkigheter, 
oförståelser och begränsningar. 
Sara Lundberg visar hur livet på 
bondgården är trångt och sorgligt 
för den fantasifulla flickan med 
lungsjuk, döende mamma och två 
äldre systrar som också avlider 
i tuberkulos. Detta är inte en 
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Sara Lundberg gestaltar 
Berta Hanssons barndom 
i många engagerande bilder. 
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dokumentär skildring av en flickas liv utan 
en mycket personlig gestaltning, främst i 
bild av en annan konstnär, som jag menar 
har blivit starkt berörd av Berta Hanssons 
uttryck och erfarenheter.

Berta Hansson (1910–1994) växer upp 
på en bondgård i Jämtland med en sjuk 
mamma som förstårw hennes drift att 
teckna och måla och en pappa som inte 
vill tillåta henne att studera till konstnär, 
även om han ger med sig när hon desperat 
markerar sin förtvivlan i ett upprorsförsök. 
Hon utbildar sig först till folkskollärare 
och får en tjänst i en byskola i Fredrika 
i Lappland under drygt 10 års tid, före 
fredsslutet 1945. Under denna tid skriver 
hon dagböcker med återblickar till upp-
växten som Sara Lundberg använt i sin 
berättelse. Berta Hanssons tidiga konst-
närsdrömmar utvecklas under arbetet 
som lärare och i kontakterna med barnen 
som utgjorde hennes ständiga intresse och 
motiv.

Sara Lundberg tar med känslig 
pensel upp frågor som engagerar barn i 
10–15-årsåldern, liv och död, alla varför-
frågorna och hur saker egentligen ser ut. 
Det svåra i att hemlighålla sin längtan 
– inte riktigt visa vem man är. Det gör 
hon inte ens för doktorn som sett hennes 
talang. Den helt överväldigande omgivan-
de tystnaden – längtan efter samtal. Bil-
derboken är ritad och skriven ur den unga 
flickans perspektiv, med bilderna som 
huvudsak, inte ett ord för mycket, snarare 

luckor som läsaren, betraktaren själv får 
fylla i. Flickans magiska tänkande om att 
hon kan hålla mamman vid liv genom att 
forma blålera till fåglar och teckna, gestal-
tas i en akvarell med mamman liggande till 
sängs betraktande dotterns bildvägg.

Saga och samtidigt ett väsentligt 
socialt reportage om en tid med sjukdom, 
barnarbete och ojämlikhet, kan det vara 
något för mellanålderns barn idag? Jag 
tror det. Sara Lundbergs bilder berättar 
om hur Berta vaktar kor med skissblock 

och ritkol, som hon fått 
av sin målande bon-
demorbror. Hur hon 
betvingar sorgen över 
att inte ens få krama sin 
älskade mamma p.g.a. 
smittorisken, hur hon sö-
ker sig till tröstekon. Allt 
i gestaltande akvareller 
av sorg och hopp. Hur 
kallt det är om vintern 
visar bilden av Berta 
med mjölkspännerna och 
lillebror som stampar 
på nyisen. Detta är vår 
historia. 

Bilderbokens titel 
Fågeln i mig flyger vart den vill är ett citat ur 
Berta Hanssons dagbok och det hoppfulla 
är att hon flyger vidare från lärartjänsten i 
Lappland till Stockholm, Italien, Egypten, 
Paris och södra Afrika. Det sorgliga är att 
så många kvinnliga konstnärer, trots om-
fattande offentliga verk, i Berta Hanssons 
fall en stor textil produktion, blir bort-
glömda.

Jag läser Berta Hanssons Mina ungar, 
dagbok från en byskola (LT:s förlag 1979 
med uppskattande förord av Sara Lidman) 
parallellt med Sara Lundbergs bilderbok. 
Det finns något gemensamt i bildspråket 
hos de två konstnärerna. Jag tror det är 
den ömma blicken på motiven, samtidigt 
som båda odlar sin egenart. Sara Lundberg 
går helt in i berättandet, detta är det bästa 
hon hittills gjort.

Susanna Ekström

Illustrationer ur Berta Hanssons 

Mina ungar, dagbok från en 

byskola, 1979.


