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Unik blandning av humor och allvar. Årets Almapristagare Meg Rosoff 

 

Lovorden har haglat över Bostonfödda Meg Rosoff ända sedan hon som 47-åring lämnade 

reklambranschen och förverkligade drömmen om att skriva. Hittills har det blivit sju 

ungdomsromaner, några bilderböcker och en roman för vuxna. Det är som ungdomsförfattare 

Rosoff rönt sina största framgångar. Hon har kallats för ”the Queen of weird” och jämförts 

med litterära storheter som Samuel Beckett, med den skillnaden då att hon ansetts skriva som 

Samuel Beckett på ecstacy. 

Rosoffs egensinniga böcker tar ungdomsromanen till nya höjder. Hon struntar i vad som 

eventuellt inte lämpar sig att skriva om för unga läsare, leker fördomsfritt med genrerna, 

spinner halsbrytande intriger och upphör aldrig att fascinera och förvåna sina läsare. Blicken 

är skarp, humorn vass och språkkänslan total.  

 

Skörhet och styrka 

Redan debuten How I Live Now (2004, Så har jag det nu) ger prov på den intensitet och 

angelägenhet med vilken hon skriver för och om unga människor. Här skickas bokens 16-

åriga berättare Daisy till sin moster och sina kusiner i England för sommaren. Daisys inrutade 

urbana New York-vardag krockar, minst sagt, med kusinernas fria och självständiga liv på 

landet. Bakom sig lämnar hon pappan som gift om sig och väntar barn med nya frun Davina. 

Daisy känner sig oälskad och övergiven men maskerar sin skörhet, vilket förmedlas via 

hennes berättarröst som punkterar det mesta med drypande sarkasm: 

”En del av mig var faktiskt ganska nöjd över att de inte hade bombat Upper West Side i New 

York och en annan del av mig började fantisera på ett skönt sätt om pappa och Davina som 

helt inlindade i bandage och haltande försökte ta sig hit för att bo hos oss och hur vi sa Vi är 

SÅ LEDSNA men flygplatserna är stängda annars skulle vi ju bara ÄLSKA att ta emot er, det 

skulle vi verkligen”. 

Romanen är också stilistiskt spännande eftersom Daisys träffsäkra röst förstärks av att texten 

ter sig som skriven i ett intensivt flöde som inte tar hänsyn till interpunktion och där 

sarkasmen förstärks med versaler. 

Som många av Rosoffs senare ungdomsböcker kretsar debutromanen kring ett avgörande 

skede i den unga huvudpersonens liv. Daisys sommar i England förändrar allt. Först inleder 

hon ett passionerat, hemligt förhållande med sin 14-åriga kusin Edmond. Kärleken gestaltas, i 

analogi med Daisys anorexi, som en omättlig hunger. Därefter bryter kriget ut. London 

bombas, England ockuperas och den bubbla av trygghet, förälskelse och frihet som omslutit 

Daisy raseras av krigets brutala verklighet: ”Om ni inte har varit med om ett krig och undrar 

hur lång tid det tar att vänja sig vid att förlora allt man tror att man behöver eller älskar, så kan 

jag berätta att det går på nolltid.” 

Rosoff skrev romanen i Irakkrigets skugga och idag är den – tyvärr – mer aktuell än någonsin. 

Trovärdigt och sårigt skildras Daisys kamp för att hitta det som är värt att leva för i en värld 

som faller samman. Samtidigt förmår Rosoff ge läsaren behövlig tröst genom att visa på hur 

Daisy växer av att uppleva sig älskad och behövd samt hur hon upptäcker sin egen styrka och 

inser vilken fighter hon egentligen är. 

 

Gränsöverskridande genrecocktail 
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Debutromanen som fick stort genomslag innehåller många av de gränsöverskridande särdrag 

som återkommer i Rosoffs författarskap. Här blandas genrer friskt. Äventyret och den lantliga 

idyllen för tankarna till Enid Blytons Vi Fem-böcker medan skildringen av Daisys ätstörning 

och kusinernas heta förälskelse knyter an till den realistiska, idyllfobiska ungdomsromanen. 

Därtill kommer inslaget av dystopi i form av krigsscenariot. 

Rosoff skriver fram ett slags egen variant av magisk realism där gränserna mellan yttre och 

inre verkligheter, realiteter och övernaturligheter tillåts samexistera. I debutboken realiseras 

detta bl.a. i hur kriget i Europa skildras, inte nödvändigtvis som en dyster framtidsvision utan 

snarare som om berättelsen utspelar sig här och nu i en parallell tidszon. Här förekommer 

också en tvetydigt paranormal kontakt mellan Daisy och Edmond under den tidsperiod när 

kriget skiljer dem åt som antingen kan läsas som telepatisk eller framsuggererad av Daisys 

längtan och oro. 

I intervjuer påpekar Rosoff ofta att hon dras till marginalen och till det som gränsar till det 

övernaturliga. Viljan att utforska det liminala hittar man också i de fängslande 

åldersglidningar som återkommer i Rosoffs böcker. Edmond är en sådan åldersöverskridande 

figur som trots sina fjorton år är storrökare och kör bil. Även gränsen mellan människa och 

djur är skör. Edmond beskrivs som en snäll och pålitlig byracka man genast vill ta med sig 

hem, medan hans tystlåtna tvillingbror Isaac känner sig mest hemma bland gårdens djur och 

har en vallhunds instinkter när det gäller att se efter alla. Genom att inte låsa sig vid givna 

litterära gestaltningar öppnar Rosoff sina böcker för olika tolkningar och läsningar. Stilen är 

glasklar, men ändå mångbottnad. Berättelserna har djup och tål många omläsningar. 

De ungdomsromaner som har följt efter debuten är sinsemellan mycket olika men förenas av 

att de är lika överraskande drastiska och emotionellt laddade som debutromanen. Rosoff 

berättar framför allt angeläget om hur det är att växa upp och hitta sin plats i livet. I hennes 

ungdomsböcker ställs livet för de unga protagonisterna på sin spets. Omständigheterna är 

prövande, huvudpersonerna vilsna och utgången oviss. Men Rosoff har tillit både till sina 

läsare och unga protagonister. Hon hymlar inte om livets motgångar utan säger hellre, precis 

som Daisy gör, hur det är rakt av: ”Det skulle vara mycket lättare att berätta den här historien 

om den bara handlade om kysk och ren kärlek mellan Två Barn Mot Hela Världen Under En 

Extrem Historisk Period, men det skulle ärligt talat vara rent struntprat”.  

 

Humoristisk svärta 

Rosoffs andra roman Just in Case (2006, Justin Case), som belönats med bl.a. The Carnegie 

Medal, tänjer gränserna för hur en vilsen tonårings existentiella kris kan skildras i en 

ungdomsbok. Intrigmässigt är detta en spekulativ och stilistiskt utmanande roman som av 

kritiken liknats vid en postmodern version av J.D. Salingers klassiska ungdomsskildring The 

Catcher in the Rye (1951, Räddaren i nöden). 

När 15-åriga David räddar sin lillebror från att trilla ut genom ett fönster blir han brutalt 

medveten om livets skörhet och sin egen dödlighet. Detta gör honom bokstavligen livrädd. Så 

rädd att han inte vet hur han ska leva. Han känner sig fördömd och upplever att ödet vill 

honom direkt illa. För att lura ödet bestämmer sig David för att bli någon annan. Han byter 

namn till Justin, ändrar sin kläd- och livsstil, men blir inte tryggare för det. 

Vad är det egentligen med Justin? Är han deprimerad eller rentav neurotisk eller psykotisk? 

Läsaren får dra sina egna slutsatser. Ingen psykologisk etikett behövs heller för att förstå att 
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Justin bokstavligen har tappat greppet om hur han ska leva. Det går inte heller att avgöra om 

det som sker i romanen verkligen händer eller om det sker i Justins egen föreställningsvärld. 

Hans önskan att ha en hund materialiseras i form av en stilig vinthund, ett slags totemdjur som 

dyker upp och försvinner i samklang med hans humörsvängningar. Justin är medveten om att 

det är en fantasihund och blir lika förvånad som läsaren när andra personer som är på samma 

våglängd som honom kan se den. 

Det finns ett obönhörligt sug i berättelsen som kommer sig av att den berättas som en 

svindlande medvetandeström. Texten glider sömlöst in och ut ur Justins medvetande. 

Däremellan får vi tillgång till tankarna hos mer överraskande romangestalter som exempelvis 

Justins ettåriga lillebror Charlie som förgäves försöker få Justin att förstå att livet blir bättre 

om man inte krånglar till det. 

Romanen kännetecknas också av en humoristisk svärta. Justin är så uppslukad av sin rädsla 

för katastrofer att han inte märker hur han hela tiden klarar sig undan olyckor som drabbar 

andra runt omkring honom. Många missförstår också Justins identitetskris. Föräldrarnas 

hjälplöshet skildras med värme. De vill väl men deras inlevelseförmåga tar slut efter att de 

försäkrat sig om att han varken är mobbad eller homosexuell. I klasskompisarnas ögon 

upplevs Justin, ironiskt nog, som lockande plågad och mystisk. Hans deppiga och hålögda 

look är både cool och moderiktigt, särskilt efter att han träffat Agnes som stylat om honom 

och sålt trendiga foton på honom till en modetidning.  

Justin famlar sig fram i livet. Hans första förälskelse och sexdebut är en katastrof. Hela han är 

en katastrof trots att det är just katastrofer han är så rädd för. Däri finns också ett slags ironi. 

Men Rosoff är honom trogen. Läsaren förstår att han inte kan reagera på annat sätt än han gör. 

Så här beskriver hans bästa vän Peter honom: ”Det var något med hans väns skavande smärta 

som trollband också honom själv: att Justin var så behövande, hans önskan (och hans 

oförmåga) att lägga ihop två och två så att det blev något annat än pi. Han framstod som helt 

oförmögen att ordna universum på ett trösterikt vis, hade svårt att skilja hunger från ensamhet, 

vrede från kärlek, rädsla från lust. Peter kunde inte tänka sig att gå genom livet med en hjärna 

som var så underligt programmerad, men den drog obönhörligt till sig ens uppmärksamhet. 

Det var som att titta på en tågolycka.” 

Justin måste göra de misstag han gör för att begripa att han inte står ensam mot ödet. Att 

tryggheten finns bland de han älskar, hans familj och vänner. Rosoffs ungdomsböcker tar tag i 

det såriga. Det finns ingen färdigt utstakad vägkarta i livet, framhåller hon, men det är okej 

ändå. Också den som snubblar omkring tillräckligt länge hittar rätt. 

 

Kamp mot konventionen 

Rosoffs två följande romaner är fastare förankrade i tid och rum än hennes tidigare böcker. 

Frågor om livsval och identitet står fortfarande i centrum men med fokus på kropp, genus, 

förlust och minne. Både What I Was (2007, Den jag var) och The Bride’s Farewell (2009) 

handlar om frigörelse och vägval i livet. I den tidigare romanen signaleras platsens betydelse 

– i den engelska utgåvan – av en inledande karta över östra England. Bokens hundraåriga 

berättare blickar bakåt och minns hur han som 16-åring skickades till pojkskolan St. Oswalds. 

Det är 1960-tal och berättaren – som redan relegerats från två internatskolor – föraktar sin 

samtids mansideal och det medelklassliv som stakats ut åt honom. Han är en ensamvarg, 

uttråkad av skolan och full av förakt för auktoriteter och skolkamrater. I detta sjunkande, 
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suggestiva kustlandskap möter han Finn, en pojke som lever helt ensam i en stuga vid havet 

och som har och är allt det berättaren vill ha och vara. Detta är kanske Rosoffs mest ambitiösa 

roman hittills. Tonen är vemodig. Berättaren rymmer i sig alla åldrar: ”Jag är ett sekel 

gammal, en omöjlig ålder, och min hjärna har ingen förankring i nutiden. Den driver iväg 

istället, nästan alltid till samma kust. Idag, liksom de flesta dagar, är det 1962. Året då jag 

upptäckte kärleken.” Med ett smärtsamt vackert och förtätat språk väcker romanen frågor om 

hur man i efterhand förstår sitt eget liv. 

Frigörelsetematiken är central också i The Bride´s Farewell (2009) som utspelar sig runt 1850 

i ett böljande engelskt landskap kring Salisbury Plain och för tankarna till viktorianska 

författare som Thomas Hardy. Här berättar Rosoff om en flickas kamp mot konventionen. 

Likt berättaren i den förra romanen är Pells framtid redan utstakad. Hon ska gifta sig med 

grannpojken, de ska bygga hus och fylla det med barn. Tycker han. Men Pell som är 

uppvuxen i en fattig, barnrik familj vill inte ha en framtid som sin egen mor, dömd till 

vardagsslit och barnafödande. Pell är bra med hästar och den frihet hon upplevt tack vare 

denna förmåga vill hon inte ge upp. Så hon bryter sig loss och rymmer på sin bröllopsdags 

morgon. Rosoff låter sin kärlek till hästboken vävas samman med en kittlande spänningsintrig 

och en drabbande socialrealistisk skildring av ett förflutet fattig-England där kvinnor är 

skyddslösa och de medellösa förvisade till fattighusens helvete. Det är följaktligen ingen 

förenklad eller romantiserad bild av kvinnlig frigörelse som serveras. Pells val av ett liv i 

marginalen, vid sidan om vad som anses respektabelt, innebär svåra uppoffringar och stor inre 

styrka. 

 

Skruvat djurblivande 

I roman efter roman tvinnar Rosoff samman människor och djur. Dels hyllar hon de starka 

och kärleksfulla band som kan finnas dem emellan, dels upplöser hon gränserna mellan det 

mänskliga och det djuriska. I en avgörande scen i Just in Case känner Justin så starkt för 

kaninen Alice som jagas av en räv – i analogi med hans egen upplevelse av att vara jagad av 

ödet – att han för en stund blir kaninen. Men djurblivandet går tveklöst allra längst i den 

skruvade kortromanen Vamoose! (2010, Älgbarnet) som handlar om en tonårsgraviditet. 

Berättaren Jess och hennes pojkvän Nick ska inte bara hantera sitt oplanerade föräldraskap, de 

ska också komma tillrätta med att deras baby är en 10 kilos älgkalv. Här gör den 

genomsarkastiska, avklädande tonårsrösten som läsaren känner igen från debutromanen 

comeback med råge. Intrigen är avväpnande komisk men ändå känslomässigt övertygande 

eftersom den på pricken fångar känslan av att vara tonårsmamma med noll koll på bebislivet. 

Älgbarnet blir dessutom snabbt könsmoget och Jess får uppleva ett föräldraskap i expressfart. 

Mellan alla skratt sägs också kloka saker om föräldraskapets vedermödor som att ängslas över 

att ens barn inte ska passa in. Men framförallt om att ha modet att våga välja det bästa för sitt 

barn. 

Skruvat humoristiskt blir det också i följande ungdomsroman There is No Dog (2011, I 

begynnelsen var Bob) som är en hejdlös teologisk satir. Här drar Rosoff experimentet 

med ”tänk om” – som ligger till grund för många av hennes böcker – till sin spets och gör 

Gud till en lat, kåt och känslomässigt instabil 19-åring vid namn Bob. Idén fick hon av sin 

man som undrade varför alla som spelat gud på film var äldre, vita män. Det är ett klassiskt 

motiv Rosoff utforskar i form av odödliga gudar som hänsynslöst leker med de dödliga, men 
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formen är den samtida ungdomsromanens kryddad med den högaktuella 

klimatkatastroffiktionens. Bobs svaghet är snygga tjejer som han häftigt förälskar sig i och 

lika hastigt tröttnar på. Varje gång han kärar ner sig, denna gång i unga och vackra Lucy, 

drabbas jordklotet av naturkatastrofer som speglar hans känslotumult. 

Romanen omfattar ett myllrande och förbluffande persongalleri inklusive Bobs assistent Mr B 

och det märkliga djuret, en Eck. Mr B och Bob för tankarna till P. G. Wodehouses komiska 

radarpar Jeeves och Bertie Wooster. Det är Mr B som egentligen ville vara Gud – han sökte 

jobbet – men det gick till Bob vars mamma råkade vinna det i poker. Till skillnad från Jeeves 

håller ändå Mr B på att få nog av Bobs fasoner. Hela jordens och djuret Ecks framtid står på 

spel, den senare är den sista av sin sort och riskerar att bli uppäten. 

Alla lustigheter till trots finns också här en djupare klangbotten. Rosoff skriver insiktsfullt om 

förälskelsens förvillelser. Både Lucy och Bob har andra i sin närhet som passar dem bättre 

men ser det inte. Unga människors lust och sexualitet skildras fördomsfritt. Än en gång 

framställs världen som en kaotisk plats där såväl katastrofer som mirakel kan inträffa. Även 

Bob måste så småningom lära sig något av alla sina misstag. 

 

Vänskapens mysterium 

Knappt har skrattet lagt sig förrän Rosoff återvänder till en allvarligare ton i ungdomsromanen 

Picture Me Gone (2013) som handlar om att växa upp och inse vuxenvärldens brister och 

komplexitet. Boken tematiserar vår förmåga att förstå varandra samtidigt som den undersöker 

vänskapens komplexitet. Bokens berättare är tonåriga Mila som lever i en trygg, 

sammansvetsad familj. När pappans bästa kompis Matthew plötsligt försvinner får hon åka 

med till USA för att försöka hitta honom. 

Även här finns de för Rosoffs författarskap typiska gränsöverskridningarna. Boken kan läsas 

som en filosofisk deckargåta där mysteriet på ytplanet är att hitta Matthew, medan mysteriet 

på ett djupare plan omfattar Milas försök att förstå Matthews och de andra vuxnas agerande. 

Milas förmåga att läsa av stämningar och andra människors tankar gränsar till det 

övernaturliga. Hennes hypersensibilitet liknar den som finns hos hundar och Mila är, mycket 

riktigt, uppkallad efter en hund. Med en terriers beslutsamhet iakttar hon sin omgivning, läser 

av den och försöker hitta gåtans lösning. 

Pappans komplicerade vänskap med Matthew speglas i Milas vänskap med jämnåriga Catlin. 

Under resan fördjupas Milas förståelse av Catlins situation, hon lär sig läsa mellan raderna 

och inser att hennes påhittiga och utåtagerande kompis bär på en sorg hon inte själv kan 

formulera. 

 

Orädd och ärlig 

Rosoff skriver komplexa ungdomsromaner med skenbart enkla höljen. Hennes böcker är 

tankeväckande men inte svåra. Hon beskrivs ofta som en crossoverförfattare som förmår 

tilltala såväl yngre som äldre läsare. Romangestalterna är ofta knepiga att ålderskategorisera. 

Liksom läsekretsen tycks de rymma alla åldrar inom sig. 

Sina protagonister och läsare tar Rosoff på största allvar, men hon gör det med ett okynnigt 

skratt. Viljan att utmana och ifrågasätta, roa och oroa, återfinns i alla hennes ungdomsböcker. 

Några skildrar naket individens sökande efter mening och fotfäste i en motsägelsefull och 

bisarr värld. Andra iscensätter andra livsval än de förväntade. 
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Det har sagts att Rosoff slänger bort alla regler för hur man ska skriva när hon orädd och 

ärligt reder ut känslor med hjälp av ord. Oförskräckt låter hon yttre och inre verkligheter glida 

samman, realism möta surrealism. Hon leker fördomsfritt med barn- och vuxenlitterära 

genrer, tvinnar samman människor och djur, vägrar låsa sig vid kategorier som kön och ålder. 

Just detta gör hennes diametralt olika böcker så egensinniga och rika i undertext och 

komplexitet. 

 

Maria Lassén-Seger 
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