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Syskonen lajonhjärta 
Jens Mattsson & Jenny Lucander: Vi är lajon! Förlaget/NaturochKultur, 2019 
 
Två barn jagar en flock färgglada gnuer på en brandgul savann. I bakgrunden skymtar ett 
radhus och ett sjukhus. Pärmbilden till Jens Mattsson och Jenny Lucanders mångbottnade 
bilderbok Vi är lajon! inbegriper alla platser – såväl i verkligheten som i fantasin – 
berättelsen kommer att utspela sig på. Berättargreppet är djärvt, då det uteslutande 
begränsas till familjens yngsta – om det är en han eller hon är ovisst och egalt – som utgör 
bokens jag. Tematiken är av känsligaste slag, nämligen ett älskat syskon som insjuknar och 
dör. Bilderbokens syskonpar är boken igenom tätt sammansvetsade, inte minst i 
favoritleken där de är farliga rovdjur, sk. ”lajon”, på jakt efter föda. Men vilddjursleken är 
inte bara intensivt otyglad utan inbegriper också lugna mysstunder när barnen ligger ”i en 
lajonhög” och latar sig. För bokens unga jagberättare är leksamvaron central och 
storebroderns sjukdom gör sig först påmind när han får så ont att han inte längre kan leka. 
 
Jens Mattsson debuterar med en idealiskt stram bilderbokstext rik på intrikat djurmetaforik 
och laddad med hisnande undertext. Som upphovspartner har han rutinerade och skickliga 
illustratören Jenny Lucander, som är uppgiften mogen att bilderboksberätta en text av den 
här kalibern. För barnjaget som berättar är vardag och vildmark ett. Syskonen är ”lajon”, 
resten av familjen ”mammagasell” och ”pappagnu”. Med vridna, utfläkta perspektiv och 
explosiv färgskala skapar Lucander en detaljrik bildvärld som rymmer barnens 
flerdimensionella verklighet där lek och vardag existerar parallellt med och intrasslade i 
varandra: ”Min bror måste åka till doktorn. Pappa lyssnar inte fast jag säger att lajon går till 
veterinären. Mamma vill att vi ska sitta och prata i soffan. Det gör inte lajon.” Lekens 
betydelse som alternativ verklighet, tillflykt och tröst utforskas på så sätt både i text och bild 
genom spännande glidningar mellan det som är på låtsas och det som är på riktigt.  
 
Djurvarandet är i sammanhanget en välfungerande och synnerligen väl använd metafor för 
syskonens intima gemenskap, styrka och sårbarhet. Storebror får medicin som gör att han 
tappar sin päls och vartefter hans tillstånd försämras ryter han allt svagare. I den 
gallerförsedda sjukhussängen ligger storebror omgiven av gosedjur, som i en bur på zoo. På 
sjukhus får en inte störa och stöka, men barnen klarar inte av att vara ”smygtysta” hur länge 
som helst. När föräldrarna är upptagna med annat, drar syskonen lajonhjärta - med 
storebror i rullstol - ut på sjukhuskorridorens savann för att ”jaga de gamla, de som inte 
hinner undan, och äta upp dem. Det är så lajon gör.” En tantzebra med rullator och en 
gubbflodhäst i pyjamas får det hett om öronen. Stopp på jakten blir det först när storebrors 
dropp fastnar i ett dörrhandtag. I vilddjurslekens rasande framfart får syskonen utlopp för 
sin energi och obändiga livsvilja. Ännu för en stund kan leken besvärja sjukdomen och 
döden. 
 
Vi är lajon! berättar med lika stort hjärta som djupt allvar om att mista ett syskon och ett 
barn. Förutsättningar ges för att olika läsare kan ta till sig berättelsen på olika sätt utgående 
från egna erfarenheter. Medan barnperspektivet är ingjutet i såväl text som bild, finns 
föräldrarna mest med i bild, ständigt närvarande, förmanande eller tröstande. Slutscenen i 
denna starkt berörande berättelse om liv och lek, sorg och död är – liksom grundtonen 
berättelsen igenom - varm och livsbejakande. Syskonens gemensamma mantra ”vi är lajon” 
rår inte ens döden på.  
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