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Dikt och verklighet överträffar varandra 
Laura Ruohonen & Erika Kallasmaa: Zoologipoesi: smådjur i toner. Musik Petri Kumela. 
Övers. Annika Sandelin. Förlaget M, 2020. 
 
Allt för få finskspråkiga barnböcker översätts till svenska, både här hemma och i Sverige. Ett 
glädjande undantag är Laura Ruohonen och Erika Kallasmaas njutbara bilderbokspoesi. 
Smaskens damaskens (2010) och Havsodjur (2019), översatta av Stella Parland respektive 
Annika Sandelin, följs nu av Zoologipoesi: smådjur i toner (2020) som är ett bokprojekt med 
musikaliska rötter.  
Zoologipoesi hakar på två nordiska bilderbokstrender. Den ena är att lyfta fram naturens 
skönhet och mystik i en tid av tilltagande oro för dess framtid. Den andra att med medeltida 
bestiarier som inspiration, presentera djur i en salig blandning av fakta och fantasi. Ulf Stark 
och Linda Bondestams Djur som ingen sett utom vi (2016) där påhittade djur förkroppsligar 
mänskliga egenskaper är ett exempel på den senare. 
 
Från musik till bilderbokspoesi 
En av Zoopoesi-bilderbokens många förtjänster är att den bottnar i globalt musikaliskt 
samarbete, närmare bestämt i korta musikstycken om smådjur komponerade av Petri 
Kumela och hans musikervänner världen över. Inspirerade av musiken har Ruohonen sedan 
diktat och Kallasmaa illustrerat. För att njuta verkets fulla intermediala potential kan läsaren 
därmed varva bokläsningen med att lyssna till musiken som lätt nås via nätet. 
Ett annat stort plus med Zoopoesi-projektet är att det klarat av att kombinera lustfylld lek 
med hög ambitionsnivå. Minsta gemensamma faktor för alla inblandade har varit att 
konstnärligt gestalta djur som till storleken är ”mindre än en katt”. Något djuruppslagsverk 
är det därför inte fråga om, snarare en karnevalisk kavalkad av allsköns kryp och kräk från 
mikroskopiska trögkrypare till fåglar, fiskar och fyrfota djur från världens alla hörn.  
 
Hur är djur? 
Varje smådjursdikt tar fram ett roande eller oroande personlighetsdrag. Trädödaren suckar 
över att vara hatad och drömmer om revansch som fjäril, buksimmaren ”vrålar sin flörtlåt” 
för att locka till sig honor medan råttan drivs av raseri och ”härjar som en hockeyback”. 
Ordens tänjbarhet får luft under vingarna, särskilt i den skräniga skatans dikt: ”Härja härja 
hårda puckar! / Häftig heavyhajp! // Släng senapssåsen / på fyllkajsmåsen! / Påsen rämnar, 
holy shit! / Spugelkorv och spyttpomfritt! // Livet är en roskkiosk!”.  
Diktformen varierar organiskt från djur till djur. Rimmande vers samsas med friare och 
modernare diktformer. Ofta anpassas formen till diktens djur på något fyndigt vis, som när 
samurajkrabban får en haiku eller när fingerdjuret aye-ayes överdimensionerade 
kroppsdelar sätter spår i stavning och font: ”Det låååååååååååååååååååååååååååååååånga 
fingret lirkar larven ur dess hål. / STOOOOOOOORA ögon blänger / på sitt söndagsmål”. 
Faktainslagen är mer fantasieggande än uttömmande. Djurens latinska namn infogas snillrikt 
i dikterna medan insprängda faktarutor redogör för någon spektakulär egenhet hos djuret. 
Ofta överträffar förbluffande fakta fantasin, som att kungsfågelns heta ben hjälper den att 
ruva ägg. Humorn ligger alltid nära tillhands, inte minst i påpekandet att ekorrapornas hanar 
”har för vana att visa snopparna för varandra”. 
 
Översättarbragd och retrostil 



Att översätta dikt är ett eldprov på översättarens förmåga att omtolka. Både innehåll och 
form ska beaktas så att den översatta dikten står på egna ben utan att originalspråket skiner 
igenom. Annika Sandelin utför i det hänseendet en översättarbragd som gör att hon måste 
ses som en av Zoologipoesi-projektets medskapare. 
Medskapare är även Erika Kallasmaa, som står för poesibilderbokens visuella utformning. 
Kallasmaas stil är tidsenligt collage- och retroinfluerad. Mot (för det mesta) vit bakgrund 
byggs scener upp kring utskurna och infogade djurfigurer. Bilderna driver inte bläddringen 
framåt utan inbjuder till att i lugn och ro begrunda varje uppslag, dess djur, dikt och 
musikstycke. Inget hindrar en alltså att dyka in här och var i boken istället för att följa den 
slaviskt från pärm till pärm. Zoologipoesi är en vacker och grafiskt genomkomponerad 
bilderbok, även om bildstilen är väl anonym. I tidigare böcker har Kallasmaa flirtat med 50-
talsillustration, nu går tankarna till 60- och 70-tal, framförallt amerikanska 
bilderboksnestorn Eric Carle. 
 
Praktverk för alla åldrar 
Zoologipoesi bryter ny mark genom att sammanföra musik, dikt och bild till ett imponerande 
ambitiöst genreöverskridande konstverk som når långt utanför bokpärmarna. Verket kunde 
likaväl framföras på scen som det kan avnjutas hemma i läshörnan. Barn och unga må vara 
förlagets primära målgrupp, men här finns att hämta för alla åldrar. 
 
Maria Lassén-Seger 


