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Ett manifest för leken 

Pija Lindenbaum, Vi måste till jobbet, Lilla Piratförlaget, 2019 

Att Pija Lindenbaum avlyssnar barnvardag och lekvärldar träffsäkert och nyanserat kommer 

inte som en överraskning. Tvärtom är hon ju en av de främsta som i decennier levererat 

utsökt bilderbokskonst som legerar lek med allvar. De vuxna är konsekvent undanskuffade i 

hennes bilderböcker, i Vi måste till jobbet finns de bara på ett suddigt fotografi i 

barnkammaren. På behörigt avstånd utgör deras värderingar ett avstamp för vad barnen 

plockar upp i sina lekar. Och det är konsekvent leken som ställs i förgrunden. Boken är en 

fyndig hommage till det egna bilderboksuniverset, till räckan legendariska 

Lindenbaumböcker, där lätt identifierbara grepp, färgval och konstellationer återkommer. 

Exempelvis återfinns en lektrio av barn med blandad hudfärg i hjärtat av berättelsen, preecis 

som i Kenta och barbisarna (2007). Berättarjaget är mörkhyade Jina som återberättar de 

lekar som utspelar sig mellan henne, Musse och Elin. Vi måste till jobbet, flätar in sig i den 

rad av fantasileksberättelser som berikar bilderboken, tänk Barbro Lindgrens Nu är vi gorillor 

låssas vi (1971) eller Emma Adbåges Jag var superhjälte, säger vi! (2008), det är liksom 

lekvärlden all inclusive. 

Trappuppgången, detta mellanrum som ofta gestaltas i bilderbok och på film, utvinner 

Lindenbaum mycket ur. På omslaget är de tre barnen på väg ner för trappan som 

återkommer både på försättsblad, bakpärm och inne i boken. Men avstampet görs ändå i 

barnrummet, en pendang till Gittans välbekanta rum i Gittansviten. Där tvångsnattas en 

gosegris med ett tänk som lånar sin logik från vuxenvärldens galopperande brådska: ”Vi 

måste lägga ungen i sängen. Han gnäller och är jobbig. Men han ska sova för vi ska på jobbet. 

Han klarar sej själv.” Så tar ett lekäventyr vid där trion opererar och hanterar hinkar med 

blod på sjukhuset, handlar orimliga mängder marshmallows i affären och slutligen tar tåget 

till Ortviken för att hamna i en häxas klor och bekämpa henne. Kavalkaden av lekjobb 

avslutas abrupt då barnen trötta ligger i Jinas rum och de kringströdda leksakerna skvallrar 

om att leken nog utspelat sig där hela tiden, sakerna har ju tillochmed spillt över i lekvärlden, 

där häxans skog är fylld av barnrumsdetaljer, inte minst en dammsugare som får tankarna 

att springa iväg mot Tove Janssons koloristiska klassiker Hur gick det sen? (1952). 

Lindenbaum förtätar bildytan genom det kvadratiska bokformatet som ger en mer kompakt 

bildyta. Hennes särmärke är den noga avlyssnade barnvardagen och dess dynamik, 

manifesterad i barnets röst och blick på världen, ända ner på repliknivå.: ”Den här 

människan måste opereras. Så, nu blev den frisk!” Hon briljerar i färg och form. 

Färgkombinationer går igen från tidigare böcker som mötet mellan ockra och turkost från 

Gittan och fårskallarna (2001). Perspektiven är levande, bilder bågnar och är rörliga medan 

bildytor som golv eller trappuppgång är spatiösa och böljande. Lekfullheten ynglar av sig på 

alla plan. Denna gång uppehåller sig Lindenbaum vid en fantasilek i kedjekonstellation där de 

tre lekande barnen samspelar i harmoni. På en bilderboksscen där så mycket handlar om 

konflikt och maktkamp är det befriande med denna försjunkenhet i lekens lustfyllda 

samspel.  



Tågfärden går till Ortviken ”Nästa Lortviken! ropar Musse. Vi kliver av fast det är lite fult där” 

slår barnen fast och landar mitt i en begiegrå tristess i Sundsvall, Lindenbaums uppväxtort. 

Varje detalj är utmejslad och värd att stanna upp vid. Som affischen i väntrummet som lyder 

”Håll för när du nyser! Regeringen” i samklang med Socialstyrelsens råd att nysa i armveck 

eller pappersnäsduk. Eller blodrummet där vargarna som inte är att ta miste på (de är 

Gittans i Gittan och gråvargarna (2000) sveper sina rosa tungor över blodet i hinkarna. På ett 

högst sympatiskt sätt överlämnar Pija Lindenbaum till läsarna att försjunka i hennes 

bilderboksvärld, att fördjupa sig i detaljer, att avnjuta stringensen i bildberättandet och att 

forma sig tankar om vad arbete egentligen är och hur vi förhåller oss till det. Så spiller den 

fantasisprängda vardagsberättelsen över i mycket mer än vad som anas vid en första anblick. 

Själv frestas jag kalla Vi måste till jobbet ett manifest eller en poetik, eftersom kärnan i 

Lindenbaums bilderboksunivers så tydligt adresseras i denna utsökta bilderbok. 


