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            föddes 1874 

i Stockholm och är en av våra mest 

älskade klassiska barnboksskapare. 

Hon både skrev och illustrerade, och 

hennes bilder dominerade bilderboks

konsten under närmare 50 år. 

 Fram till sin bortgång 1953 hade 

Elsa Beskow skapat ett fyrtiotal 

egna böcker samt illustrerat många 

därutöver. 

Elsas bildvärld, där naturen spelar en viktig roll, är fylld 

av vackra detaljrika akvareller, svartvita teckningar och 

silhuetter, liksom dekorativa ornament.  

 Än i dag är hon en stor inspirationskälla för bilderboks

konstnärer, och inte bara i Sverige. Hennes böcker har 

översatts till femton olika språk och ges fortfarande ut 

världen över.

Under Elsa Beskows tid såg världen 

annorlunda ut och det avspeglar sig 

i böckerna. Det tar sig uttryck i en 

del ogrundade uppfattningar om det 

okända. Det visar också ett tydligt 

klassamhälle och könsroller som vi  

i dag kan förfasa oss över. Men då ska 

vi veta att Elsa var en vidsynt och väl

digt modern person för sin tid och en 

förebild för kvinnor på många sätt – en 

sexbarnsmor med utbildning som dess

utom gjorde en fantastisk karriär som bilderbokskonstnär!

     Elsa Beskows böcker är gjorda för högläsning. Så ta 

tillfället i akt att samtidigt berätta för barnen om hur det 

var förr i tiden, och förklara de ålderdomliga uttrycken 

och ibland lite konstiga orden. På så sätt kan de klassiska 

sagorna, en kulturskatt, leva vidare för nya generationer.

Läs mer på www.elsabeskow.se
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Nu är det jul igen, 
ja snart är det jul igen,
och då får ingen vara mulen.
Se flingors vita fall
på gran och björk och tall,
de hjälper oss fint till julen.

Nu drages kälken fram
och torkas ren från damm,
och skidan spännes stramt om foten.
Nog var väl sommarn bra,
men snön är bra att ha,
kom ut och hjälp oss ta emot ’en.

Vi stiger tidigt opp
och bjuder saffransdopp
med ljus i håret på Lucia.
Sen rustas i vart kök
och överallt är stök
från kungens slott till grisens stia.

Och allesamman ska
så många klappar ha,
och därför har vi ryslig brådska.
För nu är det jul igen,
ja, nu är det jul igen,
och julen varar ända till påska.
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Tre pepparkaksgubbar

Vi komma, vi komma från Pepparkakeland, 
och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand. 
Så bruna, så bruna vi äro alla tre, 
korinter till ögon och hattarna på sne’.

Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland, 
till julen, till julen vi komma hand i hand. 
Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis, 
de ville inte resa från vår pepparkakegris.

Text: Astrid Gullstrand  Musik: Alice Tegnér

Copyright © AB Nordiska Musikförlaget. Tryckt med tillstånd av Ehrlingförlagen AB.
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Baka, baka kaka
Baka, baka kaka. 
Vem ska kakan smaka? 
Det ska far och det ska mor, 
lillasyster, storebror. 
Ska det bli till flera, 
får vi baka mera.

Mjöla, mjöla, pricka. 
Kakan i ugnen sticka. 
Låt oss baka kaka stor 
mamma säger att hon tror, 
liten sparv behöver 
smulor, som blir över.

Text trad





12

Första året Petter och Lotta bodde hos tant Grön, tant Brun 
och tant Gredelin kunde de inte förstå vad det var för hem
ligheter som tanterna höll på med före jul. För de hade inte 
reda på att det fanns något som hette julklappar. De försökte 
kika genom nyckelhål och lyssna vid dörrspringorna, men de 
varken såg eller hörde vad tanterna höll på med.

Och inte heller kunde de förstå varför det skulle vara så 
mycket stök före jul. Tanterna höll på och gjorde rent över
allt, och jämt var Prick och barnen i vägen.

Men när tant Brun bakade julpepparkakorna och Petter 
och Lotta fick varsin stor degklimp att baka ut alldeles själva, 
då blev de väldigt glada. De bakade en massa kakor i alla 
möjliga fasoner. Och Prick ville nödvändigt baka med, där
för fick han en liten degklimp han också. Men den satte han i 
halsen, och då skrattade Esmeralda åt honom. Hon skrattade 
inte så att det hördes, men Lotta såg det tydligt på hennes 
min.

petters och lottas jul
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Sen började det snöa, så det blev alldeles vitt överallt. Och 
farbror Blå kom och frågade om Petter och Lotta ville följa 
med ut i skogen och välja julgran, för det hade han fått löfte 
till av den bonde som ägde skogen.

Och de gick länge och letade i skogen, innan de fann nå
gon gran, som de tyckte var precis som en julgran ska vara. 
Somliga av granarna var för stora och andra för små eller för 
ojämna på något sätt. Därför gick de längre och längre in i 
skogen.

Men till sist hittade de ändå en gran, som de alla tre gil
lade. Och så högg farbror Blå av den och lade den på kälken, 

och de gav sig i väg hemåt. Men när de gått ett stycke, märkte 
farbror Blå att han tappat ena galoschen, och så måste de 
vända och leta efter den. Och de hittade den till sist djupt 
nere i snön just där farbror Blå huggit granen.

Men då hade det redan börjat bli mörkt, och det snöade 
också, så de inte kunde se sina spår, och de gick och gick och 
villade alldeles bort sig. Och Lotta blev så rädd, för hon tyck
te alldeles att smågranarna i skogen rörde på sig och pekade 
finger åt dem. Men farbror Blå sa, att det bara var inbillning, 
och snart måste de vara ute ur skogen, för det här är ju ingen 
sjumilaskog, sa farbror Blå.

petters och lottas jul
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Och till sist var de då äntligen framme vid landsvägen. Men 
de var väldigt långt hemifrån, och det var både mörkt och 
kallt. Då kom en timmersläde körande, som väl var, och de 
fick åka. Karln som körde släden var så hygglig. Han band 
fast kälken baktill på lasset, och så fick farbror Blå och Lotta 
sätta sig på lasset. Men Petter satt på kälken och höll fast gra
nen, för det skull bara ha fattats att de kommit hem utan gran, 
tänkte Petter.

Och att det var en extra fin gran de valt, det märkte Petter 
och Lotta på julafton, när tanterna klätt granen och tänt alla 
ljusen och Petter och Lotta fick komma in och se den. De 
tyckte att de aldrig sett något så vackert, och de stod länge 
och såg på den, medan tant Gredelin spelade en julsång och 
sjöng till, och medan farbror Blå läste för dem om herdarna 
och barnet i krubban.

petters och lottas jul
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