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Anny Marwig Rubin var en svensk
författarinna med tyskt ursprung vars minne
hållts levande främst genom hennes
umgänge med de så kallade Klarabohemerna
och då speciellt Birger Vikström med rötter
i Övre Norrland. Hon har av tidningen
Arbetarens dåtide redaktionssekreterare
Edvard Ramström beskrivits som en ”social
själ som tog sig an andra utblottade bland
bohemerna” (Bergkvist & Mellin 1993:87).
Anny har själv skildrat denna period i sitt liv
i romanen Kinessoffan (1953) och även i sin
minnestext över Birger Vikström som ingår
i hans posthumt utgivna diktsamling Bilder
(1975).
 Anny Marwig föddes 1893 i Nordfrisland,
dvs. Schleswig-Holsteins nordvästra
kustområde gränsande till Danmark.
Uppväxtmiljön har hon skildrat i romanen

Tidvatten (1949) och novellsamlingarna
Mattje (1952) och Land under vind (1971).
Efter konststudier i Kiel kom hon till Sverige
1917. Hon gifte sig här med den svenske
advokaten Adam Gereon Rubin (1886-
1939), med vilken hon fick en son 1922.
Makens frånfälle skildras genom kvinnan
Maria i romanen Att gå mot norr (1951:62f).
Efter makens död behöll hon den stora
lägenheten på Söder i Stockholm, kring
vilken Kinessoffan är centrerad. Anny avled
år 1980 och hennes grav kan återfinnas på
Skogskyrkogården i Enskede.
 I  majoriteten  av  Annys  noveller  och
romaner är havet starkt närvarande genom
sin växling mellan lugn och dramatik,
stormar och tidvatten. Speciellt novellerna i
Land under vind förefaller ha en uttalad
självbiografisk komponent. I skydd av
dammar och vallar föds boskapen upp på
marsklandet: ”Nordfrisland är boskaps-
skötselns land. Djur behöver plats. Och detta
är viddens landskap. Här finns plats.”
(Marwig Rubin 1971:91). Stormfloden utgör
ett ständigt närvarande hot mot gårdar och
djur. Häftiga åskväder är även att frukta, och
i debutromanen Tidvatten skildras hur
blixten slår ner i gårdsasken hemma hos
flickan Antjes familj, ladugården antänds
och hela gården brinner ner. En variant av
samma historia återkommer i novellen Frida
i Land under vind, men här gäller det Onkel
Peters gård där berättarjagets flickgestalt
vistas. Denna gång klarar sig boningshuset
undan elden, men i båda berättelserna antyds
att det är den unga pigan Frida eller Frieda
som medvetet tänt eld på höskullen. Pigan
hittas sen drunknad. Man får anta att det ärFigur 1. Anny Marwig Rubin sittande i sin kinessoffa.
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en och samma brand som bevarats i
författarinnans minne, för att sedan åter-
skapas i fiktionens värld på två olika sätt.

Svampsagor
Annys första barnbok trycktes 1939 och
bland de fyra påföljande vill jag här lyfta
fram den från 1943 om Kalle Stensopp och
den från 1950 om myran Bettina. Även om
det är svamparna som står i centrum i den
förstnämnda boken omger de sig med
småkryp som står i deras tjänst. Guldbaggen
Alarik sitter i en blomma och håller utkik
över Carl Johan Stensopps domäner, medan
fru Korsspindel genom sitt beteende kan
förutspå vädret. Myror hjälper stensopparna

driva bort andra mer elaka svampar och
nattsländor räddar flygande två kantarellbarn
som hamnat i dåligt sällskap. Men främst är
det nyckelpigan Agneta som är stensopparna
behjälplig. Hon är en duktig kunskapare som
flyger runt och spanar och förser sina vänner
med nyttig information.
 IKalle Stensopps äventyr får läsaren möta
många olika slags svampar, alla förmänsk-
ligade och duktiga på att trava omkring i
skogarna. Tydligt är att svampsamhällets
hierarkiska ordning matchar människans,
men med de giftigaste svamparna nederst på
samhällsstegen och de mest välsmakliga
överst. Champinjonerna utgör adeln och
kungschampinjonerna får ingå i kunga-
familjen. När de röda flugsvamparna tänker
slå sig ner på stensopparnas området liknas
de vid ett ”zigenarfölje”, som alla hjälps åt
att driva bort: ”Inga giftsvampar här! De vill
vi inte veta av! skrek de, och så kastade de
sig över flugsvampföljet.” (Marwig Rubin
1943:11). De lömska flugsvamparna sägs
bilda ett tattarfölje, trasgranna men med
”giftvapen under de brokiga kapporna”
(Marwig Rubin 1943:19).

Sagan om myran Bettina
Myran Bettina, i boken som bär hennes
namn, kommer till Sverige i en russinsäck
från den ”soliga södern” (Marwig Rubin
1950). Hon upptas bland arbetarna i en
myrstack, som hon noterar inte är lika stor

Figur 2. Pärmens framsida på Anny Marwig Rubins
barnbok om Kalle Stensopps äventyr från 1943 med
Lucie Lundbergs teckning.

Figur 3. Två små kantareller i nöd räddas av nattsländor
ute på patrull. Teckning av Lucie Lundberg från Kalle
Stensopps äventyr.
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som söderns, trots att de svenska myrorna är
flitigare än i hennes hemtrakter. Trots sin
ålder kan boken därmed tillskrivas en viss
aktualitet, som en allegori över vad som
väntar den utlandsfödde svensken. Var och
ett av bokens kapitel återger ett litet separat
äventyr kopplat till någon sens moral. Som
myrpiga gäller det att bära hem mjölk och
honung i stora mängder, och även släpa på
barr till stacken. Bettina råkar i första
episoden falla ner i myrlejonets grop men
räddas av en modig spindel och de andra
myrorna. Myrlejonet ger upp och flyttar till
en annan trakt, som en illustration till hur det
brukar på för den som gräver en grop åt
andra. I den andra episoden förleds Betinna
till att vilja bryta myrornas sociala kontrakt
genom att övergå till ett solitärt liv på den
rika lilla äng hon upptäckt. Bettinas

arbetskamrat Sabina får henne på bättre
tankar genom att påminna om den väntande
långa vinterns prövningar.
 En kväll när Bettina ska hämta mjölk till
drottningen har nyckelpigorna tagit över
korna, som bladlössen kallas i sagan. Bettina
försöker förklara vad som hänt för
drottningen, men ställs inför ultimatum att
antingen komma med mjölken eller lämna
stacken för gott. Sabina, som hittat nya fina
kor, kommer dock till Bettinas undsättning,
varefter drottningen kan få sin mjölk.
Sensmoralen blir här att tjänster och
gentjänster varar längst.
 När tjuvar under en tid härjat i stacken får
Bettina ett tips av Blåvinge, som gjort sig en
spaningstur. Det visar sig vara några små
skalbaggar, bra på att gömma sig, som tullat
på myrornas förråd och även tagit ägg och
puppor. Problemet är hur tjuvarna kunnat
skaffa sig bolukten för att kunna infiltrera
stacken? Blåvinge har upptäckt att baggarna
lagt sig platt på marken invid ingången till
stacken och låtit myrvakterna ovetande
trampa på sig tills deras lukt överförts.
Myrorna kan nu ta några av tjuvarna som
gisslan, varefter merparten av stöldgodset
återlämnas. Tjuvarna sägs vara ”barkborrar”,
vilket stämmer dåligt med såväl deras
beteende som med hur de avbildats i boken.

Figur 4. Pärmens framsida på Anny Marwig Rubins
barnbok om Myran Bettina från 1950 med Lucie
Lundbergs teckning.

Figur 5. Myrlejon ritat av Lucie Lundberg från Anny
Marwig Rubins bok om Myran Bettina.
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Sensmoralen är i denna episod att brott ej
lönar sig.
 I boken får läsaren även möta lite större
djur, som musen Pelle Knaperman och
huggorman Sicksack. Medan musen och
myrorna hjälper varandra som vänner
beskrivs ormen som ”traktens skräck och
fasa”. Det är inte utan att Anny här
underblåser det gamla ormhatet, vilket dåligt
stämmer in med dagens fridlysning av
förmodat nyttiga djur. När Sicksack ger sig
på Pelle kommer myrorna till undsättning
och biter ihjäl ormen. De visar här hur
många modiga små varelser tillsammans kan
besegra en mäktig fiende.
 Myrorna  har  det  svårare  med
gröngölingen Petter Långnäbb, som hackar

sönder deras stack. Men här kommer musen
Pelle till deras hjälp och gömmer undan
äggen för hackspetten, vilket kan synas väl
grymt. Äggen ruvas dock av en beckasin,
som blir fostermor åt hackspettsungarna.
 När Bettina under sitt nattarbete fastnat i
en kådfläck får hon hjälp av Pelle
Knaperman, som hämtar dit lysmaskarna för
belysning. Därefter hämtar musen lösnings-
medel från något träd för att lösa Bettina från
den klistriga kådan utan att hon förlorar
något ben. Det hela slutar med att drottning
Lampyrina och hennes lysmaskar slår sig
ned nära stacken där de kan dela med sig av
sitt ljus samtidigt som de åtnjuter myrornas
beskydd.
 Bokens  tre  sista  kapitel  bildar  en  mer
sammanhängande berättelse i vilken Bettina
först fastnar på tätörtens förrädiska blad.
Blomman råkar dock bli plockad av en
skolpojke, som samlar till sitt herbarium.
Hon undslipper med nöd och näppe att
hamna i växtpressen och somnar på gossens
mössa. När Bettina vaknar upp har pojken
cyklat in till staden där hon råkar hamna i en
luffares byxveck. Här får hon sällskap av
loppan Pulex, som är en riktigt stadsbo och
talar lite av söderslang. Genom att luffaren
ger sig ut på vandring kommer Bettina
tillbaka till sin skog, där hon dock möts av
en tråkig överraskning. Under hennes
frånvaro har rövarmyror härjat i stacken
varefter den spolats bort av ett skyfall. Nu
har myrorna börjat bygga sin nya stack i ett
väl skyddat läge och burit dit allt av värde
från den gamla stacken.
 Det blir mycket av hårt arbete för att  få
den nya stacken i ordning. Bettina vet att det
är hennes livslånga plikt att arbeta för hela
stackens räkning, men hinner ändå hitta på
lite roligheter varje dag. Med hjälp av ett par
trollsländevingar ämnar hon sig redan nästa
dag ut på en segelflygtur tillsammans med
väninnan Sabina.
 Depåbibliotekets  häftade  exemplar  av
boken om Bettina härrör från Radiotjänsts

Figur 6. Bettina har varit och mjölkat sina bladluskor och
bär nu hem sina fulla hämtare. Teckning: Lucie Lundberg.

Figur 7. Två ”barkborrar” som lurar vid stackens ingång
för att vakterna ska trampa på dem och ge dem den rätta
lukten. Teckning: Lucie Lundberg.
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föredragsavdelning avseende barnprogram.
Man kan via de anteckningar som gjorts i
boken se att kapitlet om myrlejonet lästs i
radion efter en del förkortningar i texten.

Illustratören Lucie Lundberg
Båda de ovan omnämna sagoböckerna av
Anny Marwig Rubin är illustrerade av Lucie
Lundberg, kanske mest känd för sitt
samarbete med Gösta Knutsson och sina
illustrationer i de tidiga utgåvorna av
böckerna om Pelle Svanslös. Lucie, född i
den tyska familjen Sperling i Riga 1908,
kom till Stockholm 1936 efter att ha

genomgått sin konstnärliga utbildning i
Berlin. Hon avled 1983 och hennes
levnadsbana uppvisar alltså påtagliga
likheter med Annys.
 Lucie  Lundbergs  samarbete  med
Knutsson omfattade även den tecknade
serien Elvira Nyckelpiga, som gick i
veckotidningen Husmodern under åren
1948–1956 och även samlades i årliga
julalbum. Tillsammans med B. Reksander
gav Lucie 1958 även ut små sagoböcker om
Den nyfikna myran och Det lata biet
(Hälsingborg, Kärnan), vilka även föreligger
i tyska utgåvor.
 Lundbergs insekter har alla försetts med
mer däggdjursliknande ansikten med
käklösa munnar och runda små nosar.
Ögonen är runda med tydlig pupill.
Frambenen har försetts med gripande
händer. Myrlejonets käkar har blivit till horn.
Många av krypen bär även mänskliga
attribut som huvudbonader, jackor,
förkläden och stövlar eller skor.
Förmänskligandet framgår även av de
verktyg, vapen och andra artefakter de bär
omkring på.

Figur 8. Bettina och Sabina på segelflygtur med hjälp av
ett par trollsländevingar. Teckning: Lucie Lundberg.

Figur 9. Två bildrutor från Gösta Knutssons och Lucie Lundbergs tecknade serie om Elvira
Nyckelpiga som fanns att läsa i Husmodern i början av 50-talet.
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Myran Aina
Förutom myran Bettina vill jag i detta
sammanhang även lyfta fram i ljuset Hilding
Söderholms (1903–1993) fina lilla sagobok
om Myran Aina och henns systrar från 1953.
Söderholms namn återfinns på en rad
djursagoböcker utgivna på 50–talet, och
hans författarskap omfattar även en rad
religiösa verk. I jämförelse med Anny
Rubins myrsaga är Söderholms bok om Aina
mindre av fabelkaraktär och mer av
populärvetenskap. Man kan här erinra sig
Gottfrid Adlerzs inledande anmärkning till
sin bok om Myrornas liv, att det är
”fullkomligt onödigt att med konstlade
medel söka spänna intresset på ett område,
där verkligheten alltjämt visat sig vara mer
överraskande än fantasiens skapelser”
(Adlerz 1913:3).

 Det  är  finlandssvenskan  Kerstin  Fryk
strand (1901–1997), som stått för illustra-
tionerna i Söderholms bok, och hennes
myror har mycket mindre av antropomorfa
drag än Lucie Lundbergs. Även Frykstrands
myror har dock en tendens till upprätt gång,
och frambenen tycks få fungera som armar
och är försedda med händer. Ögonen ser mer
mänskliga ut, och pupporna har försetts med
små ansikten. Kläder och andra mänskliga
artefakter saknas dock helt på bilderna.
 Vi får i Söderholms text följa myrstackens
årscykel och följa arbetaren Ainas på hennes
olika uppdrag. Myrornas liv återges på ett
relativt osentimentalt sätt, som när den unga
drottning Maria ska till att starta upp ett nytt
samhälle (Söderholm 1953:6):

Maria Myra har stått brud. Hennes man dog
emellertid strax efter bröllopet. Och det gjorde
för övrigt alla de andra brudgummarna. Hon
hade nämligen inte varit ensam om att stå brud.
Så är det sed i myrornas rike.

Söderholm balanserar på gränsen mellan
fabel och populärbiologi. Myrorna tycks
ibland styras mer av känslor än av nedärvd
instinkt. De tycker att det är ”roligt” att
arbeta, och det är ”spännande” för dem att
se hur stacken växer. Efter en lyckad räd mot
en grannstack återvänder Aina och hennes
fränder hem ”stolta och glada”.

Figur 10. Pärmens framsida på Hilding Söderholms bok
Myran Aina och hennes systrar. Teckning: Kerstin
Frykstrand.

Figur 11. De båda arbetsmyrorna Aina och Bella som
de ritats av Kerstin Frykstrand i Hilding Söderholms
sagobok om Myran Aina.
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 Sagan om myran Aina kan gott sägas ha
en del kristna undertoner genom det sätt på
vilket människors och myrors etiska
grundvalar ibland jämförs. Vi får även lära
oss att myrornas enkla och framgångsrika
liv är en följd av att ”Skaparen danat dem så
ändamålsenligt” (Söderholm 1953:47).
 Precis som Anny Rubin så ligger Hilding
Söderholm begravd på Skogskyrkogården,
och man kan gott tänka sig att de där kan ha
fått tillfälle att jämföra sina respektive
djursagor.
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