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Barn- och ungdomsböcker  

Asger Albjerg: En lycklig dag. Faror lurar på både människor och djur i boken som riktar sig 

till barn i åldern 6–10 år. Illustrerad av Peik Bäckström. Litorale (har utkommit). 

Linda Bondestam: God natt på jorden. Alla slags ungar och deras föräldrar lägger sig varje 

kväll. En trygghetsbok för sovritualer. Förlaget M (september). 

Karin Erlandsson: Fågeltämjaren. Andra boken i den fyrdelade serien "Legenden om 

Ögonstenen" som inleddes i fjol med den Runeberg Junior-prisbelönta Pärlfiskaren. Miranda 

och Syrsa möter vintern som förändrar den vänliga hamnstaden till oigenkännlighet. Schildts 

& Söderströms (augusti). 

Eva Frantz: Hallonbacken. En rysare för mellanåldern i sanatoriemiljö. Författarens debut i 

barnboksgenren. Schildts & Söderströms (september). 

Kaj Korkea-aho & Ted Forsström: Zoo #2. I den andra delen av ungdomsserien ZOO! står 

Atlas i början av sin politiska karriär som inofficiell ledare för åttorna sedan han blivit invald i 

skolans direktion. Plus kärlek – gigantisk mindfuck! Förlaget M (september). 

Minna Lindeberg (text) & Jenny Lucader (bild): När vi blev vuxna. Nadja Nubb, 12, och 

Carolus Savander, 13, är bästa vänner och bor i samma höghus i Helsingfors. Svart humor om 

pubertetens skruvade och absurda vardag. Förlaget M (augusti). 

Milena Parland: Den lilla festboken. Sagor och legender om månfesten, sukkot, diwali, 

halloween, lucia, julen, kinesiskt nyår, nouruz, pesach, påsk, vesak och ramadan. Läsaren får 

reda på varför festerna firas och boken passar barn i åldern 4-–10 år. Litorale (augusti). 

Marika Maijala: Rosie springer. Rosie är en racerhund men dag fortsätter hon springa fast 

banan tar slut, över staketet och genom skogar och städer. Förlaget M (oktober). 

Sanna Mander & Anna Sarve: Prinsessboken. Vad äter prinsessor? Varför pussar de 

grodor? Ett urval av historiens mest älskade prinsessor, plus tre nyskrivna prinsesshistorier av 

Malin Klingenberg, Kasper Strömman och Peppe Öhman. Schildts & Söderströms 

(augusti). 

Karoliina Pertamo: Kaninen gillar. Bilderbok för små barn om vänskap och annat vackert. 

Schildts & Söderströms (har utkommit). 

Annika Sandelin: Nattsvart och underbart. Yokos nattbok. I den tredje nattboken i serien har 

Yoko hunnit bli tolv år. Bästisen Anna är mera tillsammans med Belle, och Yoko blir inte 

bjuden på den nya klasskamraten Joys fest. Förlaget M (september). 

Déa Solin: En spellista för sömnlösa nätter. Ungdomsroman som börjar med en begravning. 

19-åriga Bels flickvän har tagit livet av sig. Om det förvirrande tillståndet strax före 

vuxenlivet. Debut. Förlaget M (oktober). 



Maria Turtschaninoff: Breven från Maresi. Maresi återvänder till hembyn i Rovas, ett land 

märkt av fattigdom och okunskap. Tredje delen i serien som inleddes 2014 med Finlandia 

Junior-belönta fantasyromanen Maresi. Krönikor från Röda Klostret. Förlaget M (augusti). 

Monica Vikström-Jokela, ill. Johanna Sjöström: Bärtil och knytkalaset. Fåret Bärtil och 

hans vänner lagar spännande mat och bjuder på knytkalas. I boken ingår recept av 

mästerkocken Micke Björklund. Fontana Media (oktober). 

Färgstark förnyelse. Barnboksåret 2018 

Årets skörd av barn-och ungdomsbok håller ställningarna. En påfallande tendens är att vid 

sidan av den livskraftiga bilderboksscenen gjuts liv i mer vacklande kategorier som ungdoms- 

och barnroman. Den höga kvaliteteten är påfallande, om detta vittnar inte minst framgångarna 

i prissammanhang genom nomineringar och vinster samt internationella översättningar. Den 

finlandssvenska barnboksutgivningen har hög svansföring, den är liten men naggande god och 

lyckas gång på gång leverera fullödiga konstverk som flyttar gränser och är nyskapande inom 

sina genrer. 

Böcker med dubbel hemvist 

En trend att finska bilderboksaktörer utkommer i parallellutgåvor på svenska och vice versa. 

Antti Ollikainens Vrooom! (2018) är ett exempel på detta och vittnar dessutom om att pendeln 

svängt från det förenklade till det mångfacetterade inom pekbokspärmarna. Vrooom! handlar 

om två robotar som bygger en rymdraket. Ollikainen förlitar han sig helt på bildberättandet. 

Mot en djupblå bakgrund ”hajfajvar” två robotar varandra på omslaget. Den ena, Bing, är 

lång, stor och rund och iförd enbart underbyxor. Den andra, Bang, är liten och fyrkantig, med 

långa armar. Med sin beigebruna framtoning lutar de mot det maskulina, något som förstärks 

av aktiviteterna. ”- Klick!” hörs det när Bing tänder lampan. ”Pff! Pust! Puff” stånkar 

kompisarna då de börjar bygga. Handlingen utspelas i en verkstad med maskiner och verktyg. 

Gradvis byggs en rymdraket. Boken är ordlös, förutom serieinspirerade-ljud som 

”Wroooooom!” och ”plisk plask Gniiiid!”. Den dova färgskalan, de allvarliga aktiviteterna 

och inte minst det dystra slutet är ovant i pekbokssammanhang. Läsaren får inte veta hur det 

går, men den vingliga starten på rymdresan pekar mot att robotarna är på väg mot sin egen 

undergång i expressfart.  

Den dubbla tillhörigheten gäller också Karoliina Pertamos Kaninen gillar, som fyller 

pekbokskonceptet till bredden. Färgglad i sin kolorism, formsäker, utrustad med antropomorfa 

djurkaraktärer och med ett tilltal som är starkt interaktivt är pekboken ett paradexempel på en 

kvalitetspekbok av i dag. Intrigen är enkel och ledmotivet utgörs av vad olika djur gillar, som 



”molntussar, maskrosor och sin vän” eller ” blåbär, lätta vindar och sin vän”. Bladvändare 

borgar för bläddrandets dramaturgi då bakpartiet för följande djur i fråga redan skymtar på det 

tidigare uppslaget. Med sitt poetiska stråk är pekboken stämningsfull. På sedvanligt sätt 

samsas alla djurfigurer på det avslutande uppslaget i en sinnebild av gemenskap. 

Berättargreppet lockar till medskapande, både till att utstöta ljud och att utforska hur mjuk 

mossa och varmt solsken känns.  

Marika Maijalas bilderbok Rosie springer i översättning av Sara Enholm Hielm utkommer 

parallellt på Etana editions och Förlaget, helt enligt den glädjande praxis där barnböcker 

kliver över språkskrankorna i allt högre grad. Rosie är kapplösningshunden som vill något 

mer och spränger gränserna genom att springa ut ur kapplöpningsbanans ekorrhjul. Det 

generösa bildformatet, den naivistiska kritteckningen och ett bildberättande som flirtar med 

vimmelbokens sammelsurium av parallella ingångar i kombination med en poetisk ton gör 

boken till en storartad berättelse med många bottnar. 

Kolorism  

Sanna Sofia Vuori är en driven bilderboksberättare redan i sin debut Ägget. Hon är ingen 

dununge i barnlitterära sammanhang utan var involverad i bilderboksutställningen BY med 

fantasirika museiguidningar och är kraften bakom den högklassiga webb-showen Estrids 

bokklubb, där barn samtalar med barnboksförfattare och illustratörer. Linda Bondestam 

behöver ingen presentation, hon är landets starkast lysande bilderboksstjärna som med bravur 

förvaltar arvet efter Tove Jansson. I Ägget, som skildrar tre vänner som hittar ett ägg i en 

vattenpuss på höghusgården och letar efter dess anhöriga, återfinns en bildmässigt briljant 

hommage till Tove Janssons skogsskildring i Hur gick det sen? (1952) intakt med 

karakteristiska svarta trädstammar. Jag-berättare är råttan med det ostigt klingande namnet 

Brie. Hen flankeras av mulliga Maud Mustelin som vurmar för spioneri och fladdermusen Lu, 

som älskar kurragömma. Vuoris text är sparsmakad, persongalleriet fylligt. Om Lus mormor, 

en dinosaurieaktig kvinna heter, det att hon: ”lyssnar på oss fast hon hör dåligt och berättar 

om hur hon hjälpt folk. Sen berättar hon lite om kriget och kaffe också”. Läsaren får vara 

uppmärksam, eftersom en hel del berättas bara i bild. Regnbågsikonografi, mångfaldsideologi, 

adoption och granngemenskap är bärande element i Ägget, som lyckas vara tidstypisk utan att 

hemfalla till påklistrat normbrytande.  

I God natt på jorden står Linda Bondestam för första gången helt på egna ben, som både text- 

och bildberättare. Det är hon mer än redo för. I den innovativa bilderboken förbinds djur och 



människa genom insomningsritualer. Perspektivet är rymdvarelsefamiljens, som betraktar 

jordklotet i en stjärnkikare för att följa hur insomnandet går. I siktet har de apor som spelar 

ukulele, söta surikater i T-pose och yogaställningar, en avspänd axolotl på havsbotten. Och 

slutligen människobarnet Hjärtesmulan, som efter oändliga insomningsritualer ändå sover 

bäst mellan föräldrarna. ”I den här familjen har ingen lust att sova. Hopp i säng, ropar pappa 

Kiwi. Men det hjälper inte. Han är tvungen att leka flygrussin i flera timmar. Till sist somnar 

pappa gott. Äntligen! God natt, pappa Kiwi!” lyder texten till bilder där kiwifågeln iförd 

partyhatt slutligen slocknar. Bokformatet ger en vidsträckt bildyta att arbeta med. 

Inledningsvis är färgskalan dov, det är natt helt enkelt. Växelvis skildras ljusare miljöer. 

Boksidorna används innovativt så att de bildar täcken som läsaren lägger över karaktärerna, 

det är en taktil effekt som är fullständigt avväpnande. Bondestam gör också underhållande 

intraikoniska självcitat då karaktärerna i boken läser boken som de ingår i och andra böcker 

av henne, som Diktatorn och Gnatto pak pak. Med sin självständiga bilderboksberättelse 

manifesterar Bondestam än en gång sin position som en av Nordens främsta 

bilderboksberättare. 

Svart-vita bildvärldar 

Lena Frölander-Ulfs Pappan, jag och havet är en uppföljare till Jag, Fidel och skogen (2016), 

också den en skärgårdsbilderbok, men på tematiken mörkerrädsla, som kongenialt utvann allt 

av den speciella skrapteknikens svärta som Frölander-Ulf gjort till sin. Titeln Pappan, jag och 

havet blinkar förstås åt Tove Janssons klassiska barnroman Pappan och havet (1965) där 

muminpappan tvingar hela sin familj ut till en karg skärgårdsö, vilket gör dem olyckliga och 

obekväma. Hos Frölander-Ulf tar en extrovert pappa tar med sig sitt introverta barn på 

kusinträff till en sommarstuga där det vimlar av barn. Frölander-Ulf har snillrikt kilat in 

berättar-jaget mitt i titeln på sin bok i kontrast till Jansson och markerar att nu är det 

barnjagets perspektiv som gäller. Berättelsen berättas mycket riktigt i jag-perspektiv, 

förverkligat också i bild, vilket mer sällan är fallet i bilderböcker. Frölander-Ulf hanterar 

greppet med känslighet. Hennes fokus på det stillsamma barnet som hanterar förväntningar på 

att vara utåtriktad med fantasilekens hjälp är ett välkommet alternativ till mängden 

utåtagerande barnbokskaraktärer. Texten är infogad på inklippta remsor som ger en grafisk 

effekt, färgvärlden dämpad. I vasskanten blommar barnets fantasi ut. Hens ständige 

följeslagare hunden Fidel simmar ner i havsdjupet och där ”blir allting tyst och stilla. 

Grönluddigt och svalt [...] Tången gungar. Det är så tyst så det värker.” Frölander–Ulf går rakt 

in i hjärtat av ett finlandssvenskt topos, skärgårdsskildringen, och utvinner där nya aspekter av 



tematiken gemenskap kontra ensamhet. Hon är inte bara en skicklig bildberättare, även texten 

kännetecknas av samma välavvägda grepp. 

Nya landvinningar 

Maija Hurmes kännetecken är det milda och vänliga. Men i Skuggorna släpper hon på allvar 

in mörkret i sin bilderboksvärld. Det mest slående med boken är den mättade färgskalan som 

är helt ny för Hurme, som låter de blågrå, senapsgul, mörkblå och gammalrosa valörerna 

effektivt delta i berättandet. Inledningens grågröna sorgefilter byts i slutet ut mot en smutsrosa 

som markerar att sorgen ger vika. Också försättsbladet utnyttjas effektivt och bär fram 

berättelsens smärtpunkt. Först ses tre gestalter flyga drake och till sist är de bara två. Att 

någon fattas är vad boken brottas med. Hurme vågar lita på det visuella berättandets bärkraft 

fullt ut och hennes fingertoppskänsla för bilddynamik imponerar. Skuggorna dediceras ”Till 

de saknade” och handlar handfast om sorg. Med lätt hand antyds att familjens mamma fattas. 

Istället flyttar sorgen in i form av en docklik, sluten, lätt otäck figur med midnattsblå paraply. 

”-Har du sett min mamma? Den teg. Det hördes bara ett pysande ljud, som om någon blåste 

luft i en badboll”. Figuren är inte samarbetsvillig, tvärtom skuggar den berättarjagets tillvaro. 

Den sitter mitt i frukostfatet och gör att inget går som det ska. Växer gör den också och tar 

över tillvaron. Till slut finns det två skuggfigurer, som svävar likt isolerande orosmoln över 

både flickan och pappan. Maija och Anssi Hurmes sömlösa samarbete är en konstnärlig 

fullträff.  

Fejkfaktaboken 

Prilliga prinsessboken är en veritabel form- och färgfest. Försättsbladet blommar ut i en 

tapetliknande mönsterrikedom, och leder läsaren vidare in i en kaskad av prinsess-realia. 

Prinsesstemat har Sanna Mander varit inne på i Prinsessmålarboken (2016), en normkritisk 

färgläggningsbok som tänjer på prinsess-begreppet. Som hyllad formgivare – hon har gjort 

allt från mjölkförpackningar och tapeter till illustrationer för New York Magazine – följer 

Mander en dekorativ estetik med retro-inslag. Hon fick välförtjänt Finlandia Juniorpriset 2017 

för sin helgjutna bilderbok Nyckelknipan och har även bildberättat Punis/Rööluuvun (2015) av 

Andrei Huhtala respektive Peter Sandström. Stilen är utsökt, men mer dekorativ än berättande 

och humorn bor i detaljerna. Anna Sarve, som står för texten, välkomnar läsaren med ett 

direkt tilltal. Så följer en kavalkad av prinsessor: från historiska personer som drottning 

Kristina och Lady Di till fiktiva som Rapunzel och prinsessan Leia. Boken flirtar med 

konceptet faktabok utan att ta fakta-anslaget på blodigt allvar. Fyra nyskrivna sagor 



presenterats. Först ut är Peppe Öhman vars hjälte Prins Peter i klänning räddar prinsessan med 

hjälp av sin klänning. Malin Klingenbergs ”Sagan om Stendraken och den arga prinsessan” är 

nervig och språkligt lysande pärla. Kaspar Strömman omtolkar i sin tur Askungen genom att 

låta sagan handla om Linnéa, som blir arg på sin pappa kungen och kallar honom As-kungen 

då han beslagtagit hennes mobiltelefon.  

Skräck av klassiskt snitt 

Sanatoriemiljön lånar sig till skräckberättelsen, den finns i gotikens DNA. Ofta används den 

för att ställa frågor av social art, om orättvisor som begåtts och om makthierarkier som likt 

osynliga partitur dirigerar karaktärernas liv. Med sin barnboksdebut Hallonbacken sällar sig 

deckarförfattare Eva Frantz till skaran av mysrysarförfattare. På Hallonbackens sanatorium 

befinner sig den fattiga lungsjuka Stina ensam i en kuslig sjukhussal. Frantz har valt 

jagperspektivet: ”Jag heter Stina och jag ska nog dö snart. Det är ingen som säger det till mig, 

men jag är ju inte dum heller. Jag ser det på mors ögon.” Den arkaiserande tonen färgar hela 

berättelsen och understryker dess starka smak av flickbok: ”Edith [Stinas syster] är den enda 

hittills som verkar intresserad av kärlek och sådant. Hon är rysligt förälskad i en pojke som 

heter Caj Tengström. [...] Edith tvärstannade, grabbade tag i min handled så hårt att jag ville 

tjuta högt, och så pep hon ”Åh, nej Stina! Där är han! Jag tror jag svimmar!”. Det är 

konsekvent utfört, men riskerar att berättelsen får något gammalt över sig. Den fattiga Stina 

vårdas av doktor Hagman, syster Emerentia och syster Petronella. Hon ska vistas i den 

läkande friska skogsluften. Under ett strövtåg får hon en varning om att sjukhuset är farligt för 

fattiga barn och invigs i en potentiell flyktväg. Hennes vänskap med Ruben, som finns på en 

annan avdelning men visar sig vara död, äger rum nattetid och är det bärande elementet i 

denna spökhistoria. Boken har alla de rätta elementen av rysarintrig och övernaturliga inslag 

som en bladvändare för slukaråldern ska ha och vann Runeberg junior-priset där en barnjury 

korar vinnaren. Däremot blir frågan om hur fattiga barn utnyttjas av sjukvården rätt tamt 

behandlad. Inga schakt öppnar sig i textens mer brännande frågor, utan läsaren förväntas nöja 

sig med spänningsintrigen. 

Mellanåldersroman i dagboksformat 

Årets mottagare av Vanessa-priset, Annika Sandelin, sekonderad av fjolårets Vanessa-

pristagare Linda Bondestam, är tillbaka med tredje delen av Yokos nattbok med undertiteln 

Nattsvart och underbart. Sandelins berättelse om Yoko "elva år, sju månader och tolv 

timmar" är bergfast förankrad i berättarkonventioner från mellanåldersbok och 

dagboksroman, bara att Yoko istället skriver nattbok. I skrivhäftet, som konventionsenligt 



tilltalas: "Hej Nattbok! Förlåt att jag inte skrivit tidigare...", anförtror Yoko sina upplevelser, 

mellan nattsvart och underbart. Det är mycket som trängs innanför pärmarna. Inledningens 

resumé vittnar dessutom om tidigare intrigvändningar, som då morfar kom ut som 

homosexuell. Nu sviktar hans minne och livet blir svårare. Ja, allt går mot nattsvart och Yoko 

undrar drastiskt om föräldrarna ens kommer att få behålla vårdnaden om sina barn, då allt är 

så rörigt. Den snälla pappan psykologen flankerad av den kaotiska konstnärsmamman har fullt 

sjå med ”livspusslet”. Milt sagt skiter det sig oavbrutet, trots de bästa intentioner. Yngsta 

barnet Frida drabbas av vredesutbrott, verkar vara bokstavsbarn och ska få extra tillsyn på 

dagis, lillebror Salvador är spelberoende medan Yoko börjar växa i otakt med bästisen Anna, 

som i sin tur kämpar med både svartsjuka och rasistiska påhopp på grund av sin asiatiska 

härkomst. Sandelins bravur är situationskomiken, men skrattet riskerar att komma av sig i den 

dråpliga räcka episoder som nödtorftigt täcker det samtida föräldraskapets handfallenhet, som 

gränsar till omsorgssvikt. Ändå är det trösterikt att läsa om en högkaotisk vardag. Läsaren får 

påminna sig om att berättelsen filtreras genom elvaårssinnet, med vurm för det drastiska. 

Linda Bondestams bilder understryker exempelvis att Yokos killkompis/kille är kortväxt. Att 

mellanåldersboken öppnar sig mot funktionsvariationer är fint. Att vara oansenlig och udda, 

kortväxt eller utåtagerande, allt omhuldas.  

Gränsöverskridande extra allt 

”Det luktar sten och ensam park i mitt sommarliv” konstaterar Nadja Nubb, snart tretton i 

Minna Lindeberg och Jenny Lucanders När vi blev vuxna. Pappan Lars Loser Nubb har 

lämnat countrydansbandet på Sverigebåtarna och sjappat till Argentina med sin älskare 

Sigmore bara för att ångerfull återvända och bosätta sig i Borgå, ett svek Nadja har svårt att 

svälja. Berättelsen om Nadjas liv under ett sommarlov i höghusets hägn tillsammans med 

bästisen Carolus Savander vecklar ut sig i all sin brokighet. Den har nerv. Nadja hänger mest 

hemma hos Savanders, där allt inte står rätt till. Deras mamma Madeira, som fått sitt 

smeknamn av livligt likörintag, är död. Den åttiårige pappan, pensionerad röntgenläkare med 

sviktande hälsa, huserar vid pianot där han hamrar Chopin. I familjen Savander finns också 

oberäkneliga artonåriga bad ass-systern Joanna som är ihop med läckra sjuttonåriga 

entreprenören och frisören Janek Järvi. Höghuset besjälas även av den religiöst impregnerade 

Hjördis Halleluja Tallberg som tycker sig höra röster från underjorden i ventilerna och får 

skrikattacker ”Getsemane arshål!” i trappuppgången. Ett hot om omhändertagande av 

barnskyddet vilar över familjen Savander och Nadja tänker att entreprenörskap och att bli 

vuxen måste vara lösningen. Genom att rädda djur som ingen vill ha startar tonåringarna 



tillsammans en djurpark i vindsförrådet. När vi blev vuxna trotsar alla gränser och genrer. Det 

är varken en ungdomsroman eller en mellanåldersroman, utan en tweenieskröna. En roman 

som inleds: ”Jag föddes i bilen på en parkeringsplats utanför Lidl medan bilradion sände 

Melodifestivalen och folk med shoppingkassar och rollatorer stod och glodde in genom 

bilfönstren” sätter tonen direkt. Kapitlen är korthuggna och effektivt berättade. Jenny 

Lucander bildberättar mästerligt. Hon arbetar enligt sammangyttringsprincipen och kan 

gestalta en vit plaststol så att det ger gåshud. Bilderna får bre ut sig, i ordlösa helsidesuppslag 

föregriper de texten och sätter stämningen. Man vill omfamna boken i allt från det läckra 

typsnittet på pärmen till den illgula bokryggen och försättsbladets bläcksvärta.  

Humoristiska hybridböcker ingjuter läslust 

Radarparet Kaj Korkea-aho och Ted Forsström har nosat upp en nisch att fylla. I sin Zoo-serie 

levererar duon humoristisk, lättillgänglig men ändå ambitiös pojkskildring. I Zoo 2. 

Hjärtattack mejlar Altas till bortflyttade bästisen Elliot och boken får därför dagboksformat. 

Dessutom bifogar han teckningar. Skolans värstingar Justus och Liam relegeras och lugnet 

sprider sig i skolkorridorerna. Atlas som nu är elevrådsrepresentant måste bevisa sig. Han för 

en kamp om bättre skolmat mot den skräckinjagande mat-tanten Gunvor, samtidigt som 

intresset för hans person ökar. En trånande sjua stalkar honom samtidigt som han slits mellan 

känslorna för den smarta Ylva-Li och den snygga men osmarta Tessie. ”Jag spelade på en 

level som jag inte har skills för” konstaterar Atlas. I kontrast till den första boken får nu 

mångfalden blomma ut genom icke-binära personer och komma ut ögonblick. Porträttet av 

bipersonen Miniturken glöder. Illustratören Pertti Otsamos bidrag till berättelsen är dess 

ryggrad. Vänskapen mellan Atlas och Elliot manifesteras i ett humoristiskt fanzine och 

Otsamo verkar ha fått ingående instruktioner om hur de visuella pusselbitarna ska passas in i 

berättelsebygget. Resultatet är helgjutet. Vem kan hålla sig för skratt då Pleppo-duon som 

bannlysts för sina satiriska fräckisar ”Mumin visar allt” sekonderade av Otsamo nu omhuldas 

av Förlaget så till den grad att de kan göra en humoristisk hommage till Tove Jansson genom 

att rita snoppar på mumin och skapa en parafras på Pappan och havet. Som pojkskildring har 

berättelsen ett oväntat djup bakom den roliga jargonen och pojkkroppens kroppsdelar som 

lever sitt alldeles egna liv, men inordnar sig i en välbekant pojkroll som den smarta, schyssta, 

nördiga kreativa killen. Kaj Korkea-aho och Ted Forström breddar med sin Zoo-serie utbudet 

och håvar in också motvilliga pojkläsare på kuppen. Deras välfunna koncept sträcker sig ändå 

ut över åldrarna så att boken kan avnjutas av en bred läsekrets uppvuxna på Pleppo- sketcher. 



Nu är det bara att hoppas på att Humorgruppen Kaj med Axel Åhman i spetsen också tar 

klivet till att skriva humoristiskt för unga. 

Serieromanens dubbla berättande 

Serieromaner har länge varit en dynamisk genre i Sverige, inte minst som språkrör för 

feministiska berättelser. Nu börjar trenden synas även i den finlandssvenska utgivningen. 

Hannele Mikaela Taivassalo samarbetar i serieromanen med det gäckande namnet 

Scandorama med den svenska illustratören Catherine Anyango Grûnewald. Titeln ringar 

perfekt in genren, en dystopisk framtidsskildring i bild. Berättelsen utspelas i ett nytt Norden, 

Neuropa och Neoscandia, med städer som Helsingy city, Stohome, Newslo och Cophan. Just 

namngivningsbiten är det bästa i boken, eftersom namnen speglar ett slags nyspråk som känns 

igen från kommersiella sammanhang. Upptakten är träffsäker, pärmbilden dramatisk och 

lockande. Men själva genomförandet så pass grumligt att berättelsen förlorar sin inre 

angelägenhet. Den visuella berättelsen går sparsmakat i blått och svart, vilket är elegant. 

Perspektivbytena är många, som på pärmbildens snygga klaustrofobiskt optiska bild. 

Bildvärlden är ändå snårig, och läsaren får anstränga sig för att hänga med i svängarna, 

bromsa och läsa om för att förstå sammanhangen. Hjälteeposet har en kvinnlig huvudperson, 

berättarjaget, som fötts som en del av ett genetiskt experiment Projekt Miskatt: Homo Pelinus. 

En motståndsrörelse kämpar mot det kontrollerande och hårdkokta samhället. Miljön som 

skildras är som en futuristisk folkhemsmardröm. Det här är hårdkokt och vass nordisk noir. 

Jagad av sitt förflutna ska huvudpersonen rädda ett tvillingpar och jakten tar henne till Arktis. 

Tyvärr lyckas intrigen inte engagera, det är som att berättelsen på grund av den tunna 

bildvärlden blir för spröd. En ensam hjälte är också ett så slitet koncept att det är svårt att 

hantera. Som serieroman fungerar boken som läsning tvärs över åldersgränser, både som 

ungdoms- och som vuxenroman. 

Ungdomsroman med vurm för det udda 

Med Älgflickan tar Malin Klingenbergs författarskap en helt ny vändning. Hennes 

framgångsrika deckarsvit om Pensionärsmakten (2010-17) följde formeln för barndeckarens 

handlingsdrivna och humoristiska berättande, men var tunnare då det gällde undertext. 

Ungdomsromanen ger Klingenberg rikligt med utrymme att blomma ut i fantastiska 

formuleringar, rappa repliker och tankeväckande tematik. Vänskap och växande, miljö- och 

djurrättsaktivism eller det pinsamma i att handla nya underkläder med sin mamma, beskrivs 

med driven fingertoppskänsla för tonårstiden. Johanna, som går på sjuan, växer i otakt med 



bästisen Sandra, som ömsat om till tonåring medan Johanna ännu trivs bäst i deras koja i 

skogen. Hellre än att anpassa sig är Johanna ensam: ”Istället  iakttog hon dem noga, som om 

hon gjorde en fältstudie i tonårsteknik.” Hennes integritet visar sig vara inträdesbiljetten till 

nya vänskapsrelationer. Det mesta av sin tid tillbringar Johanna i kojan i skogen där hon 

tämjer älgarna Vildstjärna och Gun-Maj med popcorn. Klingenberg blåser nytt liv i 

ungdomsromanens standardrepertoar. Kollisionen mellan glitterscenens flickor och 

skogsungen Johanna med tovigt hår men hållbara tankar fascinerar. Med rätta vann 

manuskriptet andra pris i Schildts & Söderströms tävling. Också den kongeniala 

formgivningen med ett suggestivt omslag av Linn Henrichson, komplett med gula 

försättsblad, förtjänar en eloge. 

Ungt och urbant i SKAM-pendang 

Déa Solin vann Arvid Mörne-tävlingen 2017 med novellen ”Som en tonårsfilm på Netflix 

med 2 av 5 stjärnor i betyg”. Samma andlösa grepp och lika fullspäckad med fina 

formuleringar är debutromanen En spellista för sömnlösa nätter. Nittonåriga Bels flickvän 

Natalie har tagit sitt liv och Bels ångest är bråddjup. Till begravningen kommer hon direkt 

från ett raveparty i ett nyköpt bilvrak, gravt försenad och bakfull. Bel lider av insomina och 

har en förkärlek för sunkiga miljöer. Det är urbant och ungt så det skriar om det. Romanen är 

en berättelse om kärlek som skaver, en ”crashcourse i livet” kantad av ”vanföreställningar om 

att leva lycklig i alla mina dagar”. Bels polerade vardag går som klockan medan hon serverar 

avokadosallader, dadelbollar, ingefärashottar och kombucha på cafét där hon i brist på bättre 

jobbar. Jobbet är det minst betydelsefulla, privat- och kärlekslivet allt. Romanen rör sig 

mellan tonår och begynnande vuxenansvar. ”Jag önskar jag var en fisk så jag hade sluppit 

tänka så mycket” säger Alex [...]. ”Vad sa internet, kan de känna ångest?” frågar jag, som är 

nyfiken på om det bara är människor som fastnar i så mörka spiraler”. Drogliberalismen 

sticker ut som ett tidens tecken. Ungdomstiden beskrivs som ett enda rus. Kapitlen ramas in 

av det fiktiva indiebandet Casablanca Lilies kongeniala diktliknande låttexter och läckra 

låtnamn. Spellistan kommunicerar med händelseförloppet på ett snillrikt sätt, de både sätter 

tonen och osäkrar berättarpositionen. Solins debut påminner om den norska succéserien 

SKAM, minus skolmiljön. Relationerna, ångesten, den totala bristen på föräldrakontakt – 

”Fucking föräldrar, va? ”Fucking föräldrar, instämmer jag”–och en dialog som bränner som 

en skärbrännare står i centrum. Lesbiskt och queert är normaliserat, på ett obemärkt och 

elegant självklart vis. Precis som det ska vara.  



Fulländade fantasyvärldar ur flickperspektiv 

Karin Erlandssons Fågeltämjaren tar vid där Pärlfiskaren (2017) slutar. Det råder vinter med 

hungersnöd och dagskator utövar ett förtryck färgat av Astrid Lindgrens Tengilvälde.  

Eftersom pärlfiske är omöjligt vintertid vecklas en vinterberättelse i skogsmiljö ut sig. 

Enarmade Miranda och följeslagaren, den irriterande naiva Syrsa lever i staden i Norr som 

hålls i den onda Iberis iskalla grepp. Hon har den eftertraktade ögonstenen i sin besittning och 

får därför sina önskningar uppfyllda. Med hjälp av skarvliknande frågar hotar Iberis staden. 

Invånarna spänner ett nät över staden för att skydda sig, maten tryter och kylan sprider sig. 

Att följa Miranda och Syrsas otäcka färd under havets istäcke är gastkramande. Fantasys 

styrkeporträtt manifesteras bland annat i skogshuggaren Er, som blir av med båda armarna 

och kan ändå göra allt. Även den enarmade Miranda är ett utpräglat styrkeknippe till flicka. 

Hon är en frälsarflicka skräddarsydd enligt fantasymall. Erlandsson skriver en ledig och 

följsam prosa, hon har flyt i det fantastiska då hon skildrar sina kvinnliga hjältar. Berättelsen 

är välavvägd om än aningen mer händelsedriven med mindre eggande undertexter än 

föregångaren, och bäddar dessutom för de två kommande delarna. Allt är synnerligen 

välberättat om än anföringsverben kunde varieras litet mer, eftersom det påfallande ofta skriks 

i texten. Fågeltämjaren är väl sammanhållen och spänningsdriven och tillhörigheten till 

fantasygenren manifesteras också i omgjorda omslag och att illustrationerna som i 

Pärlfiskaren knöt fantasin för tätt nu är strukna. Legenden om Ögonstenen kallar Erlandsson 

sin bokserie, men vad genrebeteckningen legend betyder är oklart, till skillnad från Maria 

Turtschaninoff som medvetet leker med beteckningarna legend, krönika och myt då hon 

utforskar olika berättarformer i sin fantasytrilogi om flickan Maresi. Att Erlandsson 

inspirerats av Turtschaninoff framgår, men Erlandssons sällsamma förmåga att upprätta en 

engagerande fiktiv värld står stadigt på egna ben och upphör inte att fascinera. 

Med Breven från Maresi avrundas Maria Turtschaninoffs hyllade trilogi om flickan Maresis 

sökande. Boksviten, en internationell framgång som jämförts med Margaret Atwoods The 

Handmaids tale och Ursula Le Guins Earthsea-svit, är utpräglad crossoverlitteratur. Den 

inledande romanen Maresi (2014) skildrade den separatistiska övärlden på Menos ur 

jagperspektiv och den samlade kvinnokraft som där kämpade mot mansvälde och övervåld. 

Uppföljaren Naondel (2016) var en kollektivroman där många kvinnors röster vittnade om 

förtryck tills kvinnokollektivet slutligen bröt sig loss och bildade klosterorden. Breven från 

Maresi är som titeln avslöjar en brevroman bestående av de brev Maresi sänder till olika 

mottagare i klostret då hon återvänt till sitt hemland för att grunda en skola och sprida 



kunskap. Att breven har olika adressater borgar för förskjutningar i perspektiven. Att komma 

hem förändrad är inte enkelt. På många sätt är det klassresenärens berättelse breven vittnar 

om. Klostret på ön känns långt borta och för Maresi gäller det att jämka samman sin nya 

kunskap med det samhälle hon kommer från. Landet är hotat av hungersnöd och höga skatter 

och Maresi som upptäcker sexualiteten och männens lockelse spelar huvudrollen i 

händelseförloppet där hon som en blandning mellan Rödluva, Jeanne D Arc och Harry Potter 

står pall för slutstriden. Det underliggande budskapet är att feminismen måste få med sig hela 

samhället för att uppnå verklig förändring. Detta sker gradvis genom Maresis förvärvade 

kunskaper, men också genom integrerandet av hemlandets kunskaper. En stark 

kvinnogenealogi strömmar genom verket. Ska Maresi ge vika och ägna sig åt heterosexuellt 

familjeliv? är en brännande fråga. Mer än tidigare, kanhända på grund av självframställningen 

i breven, ter sig Maresi som den egensinniga frälsarflickan känd från fantasyromanens 

mönster. Visserligen har hon ett kollektiv i ryggen, men den kollektivism som Naondel gav 

uttryck för är nedtonad. Det är i sanning spännande och oförutsägbart att följa trilogin, som är 

en tidlös berättelse om makt och förtryck, framberättad med elegans och stilskärpa.  

Summa summarum 

Utgivningen av finlandssvenska barn- och ungdomsböcker är fortsättningsvis livskraftig, 

engagerande och påfallande bred. I allt från pricksäkra pekböcker, bångstyriga bilderböcker, 

fantasifulla fejkfaktaböcker, mustiga mellanåldersböcker till utmejslade ungdomsromaner 

genljuder en grundmurad känsla för estetik som manifesterar sig i berättandet både i ord och i 

bild. Och visst är det legeringarna mellan visuellt och verbalt som är barnlitteraturens 

särskilda charm, vare sig det rör sig om berättelser där bilderna dominerar eller där texterna är 

måleriska. 
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