
 

Lär känna 

Elsa Beskow 
 

Elsa Beskow var både författare och illustratör – hon 

målade bilder till sina berättelser och sagor. Hon föddes 

1874 i Stockholm. Att barn mådde bra, hade roligt och 

lärde sig mycket av hennes böcker var viktigt för Elsa. 

Många läser hennes böcker än idag trots att de skrevs och 

ritades för över 100 år sedan. Elsa Beskow dog 1953.   

Målar hemma vid bordet 
Elsa Maartman utbildade sig på Tekniska skolan i Stockholm och lärde sig 

att rita och måla. Hon gifte sig med Natanael Beskow och de fick sex barn 

tillsammans. De bodde i ett stort hus i Stockholm och Natanael hade ett 

eget kontor. Men Elsa hade varken kontor eller ateljé. Hon satt vid det 

stora bordet och tecknade och skrev alla sina böcker medan alla hennes 

små barn sprang runt henne och lekte. Hon jobbade också som bildlärare 

på en skola. När hon målade använde hon blyerts, bläck och akvarellfärg (vattenfärg).     

Många nya barnböcker  
I början av 1900-talet skrevs det många nya barnböcker i Sverige. 

Vid den tiden var det många fler som hade lärt sig läsa och det hade 

blivit lättare att göra fina böcker med illustrationer i färg. Förut hade 

många bilder tryckts i svart färg. Det var viktigt för Elsa att alla vuxna 

skulle ha råd att köpa en bra bok till sina barn, därför ville hon göra 

billiga barnböcker. Totalt skrev Elsa Beskow 40 olika böcker. En del 

av dem har blivit film och tv-serier. Ibland gjorde hon illustrationer 

till andra författare, men hon ville helst både skriva och teckna själv.   

Gumman och katten  
Den första boken Elsa Beskow skrev hette Sagan om den lilla, lilla 

gumman. Den handlar om en gumma som bor i ett litet rött hus, 

med en katt och en ko. Det speciella med boken var att den som läste skulle vara med och göra ljud och fylla 

i texten. Berättelsen hade Elsas mormor berättat för henne när hon var liten. Boken blev en succé! Men 

ännu bättre gick det med nästa bok. Boken hette Puttes äventyr i blåbärsskogen. Efter det visste alla vem 

Elsa Beskow var.  

Tomtebobarnen  
Boken om Tomtebobarnen är en av Elsa Beskows mest berömda 

böcker. Den var klar år 1910. Den handlar om en liten familj som bor i 

skogen. Vi får följa med familjen under ett helt år med äventyr, lek, 

skola och arbete medan årstiderna skiftar. Elsa använde sina barn som 

modeller och fick idén till boken när hon såg barnen leka i skogen runt 

huset i Stockholm.  

Elsa Beskow dog 1953. Varje år delas det ut ett pris till illustratörer 

som gjort fina bilderböcker för barn. Priset är uppkallat efter Elsa och 

heter Elsa Beskow-plaketten.  

Elsa Beskow. Foto: Cecilia Heisser / 
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Tomtefar i sin rustning, ur Tomtebobarnen, 1910, Akvarell, 
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Sagan om den lilla, lilla gumman, illustration 1, 1950, 
Akvarell, blyerts, bläck, 32x31 cm, Nationalmuseum  


