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Punkt för Pensionärsmakten 
Malin Klingenberg: Den stora seniorkampen. Ill. Joanna Vikström Eklöv. S&S, 2020. 
 
Sedan 2013 har Malin Klingenbergs rättrådiga pensionärer tillsammans med barnen Patrik 
och Irene idkat hemlig brottsbekämpning. Med bok nummer sex Den stora seniorkampen 
(2020) avslutas bokserien. Det ligger onekligen en värdighet i att sätta punkt, istället för att 
slentrianmässigt fortsätta i redan utstakade spår. Böckerna har fyllt sin funktion väl som 
lättläst underhållning för mellanåldern. Tillsammans med Joanna Vikström Eklöv som 
illustrerat bokserien, har Klingenberg odlat en nära relation till läsarna som fått vara med 
och idéa fram innehåll till kommande böcker. 
Ett rappt tempo, skruvade typer och farsartade intriger kännetecknar böckerna om 
Pensionärsmakten. Bladvändarintrigen kryddas med för barnläsare oemotståndliga 
ingredienser som hemliga klubbar och uppdrag, sommarlov ägnade åt brottsbekämpning 
och känslan av att även som barn bli tagen på allvar i kampen för en bättre värld. 
I Den stora seniorkampen stundar en sista uppgörelse mellan Pensionärsmakten och alla 
bovar de burat in under bokseriens gång. Parterna drabbar samman under en tävling 
Pensionärsmakten ordnar för att värva nya medlemmar. Allsköns knasigheter staplas på 
varandra, som att seniorerna tävlar i kaffedrickning och rullatortricks, men som sista bok i 
serien väcks förväntningar på att samtliga trådar knyts ihop. Hur ska det gå för Irenes 
skurkaktiga pappa Bi-keps? Irene har visserligen själv varit med om att sätta honom bakom 
lås och bom, men hon saknar honom ändå. Klingenberg lyckas knyta ihop säcken, även om 
vägen dit är mer än vanligt snårig. 
Särdeles mycket undertext ryms inte in i denna kavalkad av skruvade påhitt. Stereotyperna 
är uppdaterade, men uppenbara. Tuffa och händiga kvinnor/flickor finns det gott om. Likaså 
omhändertagande och ängsliga män/pojkar. Skurkarna är både egenkära och korkade. Så 
faller de också på eget grepp när de fuskar sig fram i seniorkampen och gravt underskattar 
sina motståndare. Som sig bör, firar barnen och pensionärerna än en gång triumfer. Eller 
som Pensionärsmaktens ledare Bengta-Louise uttrycker saken: ”Old is gold. Vi vann.” 
 
Maria Lassén-Seger 


