
Den vita stenen
Gunnel Lindes älskade barnbok i nyutgåva - lagom till jul!

Berättelsen om hur Fideli och Farornas konung ger varandra utmaning-
ar för att få den vita stenen har förtrollat flera generationer. Nu ges den 
ut på nytt för att hedra Gunnel Linde.

2014 är ett riktigt jubileumsår för Gunnel Linde. Den 14 oktober skulle hon nämligen ha fyllt 90 år 
och samtidigt är det 35 år sedan hon startade BRIS (Barnens rätt i samhället) tillsammans med Berit 
Hedeby. Dessutom fyller hennes mest kända bok, Den vita stenen, 50 år just i år!

Fideli och Farornas konung
Fia bor hos häradshövdingen med sin mamma och den argsinta hushållerskan tant Malin. Som tur är 
har Fia har den vita stenen – den vackraste, slätaste tröstestenen som finns! Fia tänker aldrig ge bort 
den till någon. Men när hon träffar Hampus , som presenterar sig som Farornas konung , förvandlas 
hon till Fideli och plötsligt är ingenting längre som förut:

  – Om jag ritar ögon näsa och mun på kyrkklockan, får jag den vita stenen av dig då? 
 frågade Farornas konung.

 – Ja det får du, sa Fideli och sprang bort från grinden på sina förtrollade fötter.
 Och nu ska boken handla om Farornas konung och Fideli.
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Älskad barnbok, tv-serie och teaterpjäs
Få berättelser har blivit så älskade som Den vita stenen. Det märktes inte minst när SVT startade Öppet 
arkiv och tv-serien med samma namn direkt hamnade högst upp på tittartopplistan. Så när Pantomim-
teatern i Stockholm skulle sätta upp en pjäs baserad på boken, och ställde frågan om Alvina förlag ville 
ge ut boken i nyutgåva, tvekade förläggaren Kristina Hoas inte en sekund:

– Gunnel Lindes berättelse har en alldeles egen magi. Jag har själv starka barndomsminnen av tv-serien, 
och av gensvaret jag har fått när jag berättar om nyutgivningen förstår jag att många har förtrollats av 
berättelsen. Så även om det är sorgligt att vi inte hann få boken klar medan Gunnel Linde själv var i livet, 
känns det otroligt roligt att få göra hennes fantastiska verk tillgängligt för en ny generation barn! 

Alltid på barnens sida
Gunnel Linde är utan tvekan en av de personer som har betytt mest för barnkulturen i Sverige. Hon var 
verksam som författare, visdiktare, journalist, illustratör samt tv- och radioproducent. Sammanlagt skrev 
Gunnel Linde mer än 30 böcker och skapade 82 radio- och tv-serier. Gunnel Linde berättade ofta sina be-
rättelser i flera medier – i både bokform och som radio- eller tv-program. Att Den vita stenen, som alltså gavs 
ut som bok 1964, också visades som tv-serie 1973 är med andra ord karaktäristiskt för hennes sätt att arbeta.
     En annan tydlig linje genom Gunnel Lindes arbete är att det präglades av en stor respekt för barn, och 
hon gjorde även stora insatser för barns rättigheter. Tillsammans med Berit Hedeby grundade hon BRIS 
(Barnens Rätt I Samhället) och hon var även medlem i Barnens Rätts-utredningen vars proposition ledde 
till att aga och annan kränkande behandling av barn nu är förbjuden i Sverige sedan 1979. Att vi fick ett 
förbud mot barnaga var alltså bland andra Gunnel Lindes förtjänst – och en av många anledningar till att 
Alvina förlag nu vill hedra henne med en nyutgåva av hennes mest kända verk.

Den vita stenen finns i butik från den 7 november.

Om Alvina förlag och produktion AB

Förlaget startade 2009 och drivs av Kristina Hoas, som tidigare bl a varit förläggare och projektledare på 
Utbildningsradions förlag. Företaget drivs i två delar: Alvina förlag, med en allmänutgivande förlagsverksamhet 
fokuserad på barn- och ungdomsböcker, samt Alvina produktion, som producerar fortbildningar, 
utställningar, informationsmaterial m m på uppdrag.

Hela Alvina förlags produktion sker under kontrollerade förhållanden rent miljömässigt. Böckerna trycks i Sverige 
och förses med två miljömärkningar: Svanen, Nordens officiella miljömärkning som granskar varors och tjänsters 
miljöpåverkan sett till hela livscykeln, samt FSC (Forest Stewardship Council), en internationell märkning av 
skogsråvara som visar att pappret kommer från skogar som brukas miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.
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