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Andersson, Henrika och Sann, Maria, Bokstavsvärldar, Förlaget 2021 

Med bokstaven som byggmaterial 

Det är något visst med bokstäver. Och alfabet. Tillsammans öppnar de världar. Henrika Anderssons 
och Maria Sanns Bokstavsvärldar omfamnar bokstavens materialitet. I Anderssons dikt spretar A 
bredbent med benen och längs ett Q går det att rutscha och snubbla över dess svans. Associationsrikt 
bjuder bokstäverna på ett materiellt anslag, ett grepp som ligger i tiden då digitaliseringen 
åstadkommit en motrörelse där bokföremålets taktilitet och form fått förnyad betydelse. Den 
affektiva vändningen har fört med sig en ökad mottaglighet för litteraturens materiella aspekter och 
bilderboken placerar sig mitt i detta flöde. Nu är det okej att frossa i känslor och sinnlighet. 
Bokstavsvärldar svarar som bokföremål och konstverk väl mot läsarter där sensorisk njutning lyfts.  

Påfallande stilrent och poetiskt  

Mästarprov eller övermättnad, det är frågan som infinner sig inför varje ny bokstavsbok. Vad tillför 
just detta abc, måste varje bilderbokskonstnär på allvar fråga sig. Anderssons och Sanns stilistiskt 
vigulanta bokstavsundersökning - ett laboratorium kallar de sin bok- håller stilen nästan hela vägen. 
Sann, illustratör och konstfostrare som hyllar lekfullheten som grepp, har valt att gestalta sina sirliga 
figurer mot påtagligt vit grund. Negativt bildutrymme kallas det på bilderbokens fackspråk och 
betraktas som ett sätt att rikta uppmärksamheten åt ett visst håll. Pärmbildens äggskalsvita med 
skira bokstäver anger tonen och de grafiska elementen i boken är högst njutbara och bjuder på 
svindlande tolkningsstigar. Boken avkräver sin läsare uppmärksamhet då Eiffeltornet stegar förbi och 
figurer rör sig mellan uppslag. Sann har berättat om hur hon under sin uppväxt i Ryssland målade 
hallväggen svart med en rakborste, en teknik som ger eko under bokstaven E.  

Där allting är möjligt 

Samspelet mellan Anderssons dikt och Sanns bildberättande löper omlott på ett uppfriskande sätt. 
͟�ďƌĂŚĂŵ͕��ůůĂŚ͕�ĂƚŽŵ�ŽĐŚ�ĂŚĂͬ�ĂůůƚŝŶŐ�ďƂrjar med bokstaven A./En gapande stege, ett tält i balans/A 
ůĞĚĞƌ�ĂůůƚŝĚ�ŶĊŶ�ĂŶŶĂŶƐƚĂŶƐ͘͟��ŶĚĞƌƐƐŽŶƐ�ĚŝŬƚ�ƂƉƉŶĂƌ�ǀĞƌŬůŝŐĞŶ�ǀćƌůĚĂƌ͕�ƐŽŵ�^ĂŶŶ�ŝ�ƐŝŶ�ƚƵƌ�ĨƂƌ�ǀŝĚĂƌĞ�ŝ�
oväntade riktningar. Men boken brister på några punkter i sitt utförande. Den platta och präktiga 
ƵŶĚĞƌƚŝƚĞůŶ�͟dŝůů�ĂůůĂ�ďĂƌŶ�ƐŽŵ�ǀŝůů�ůćƌĂ�ƐŝŐ�ůćƐĂ͕͟�ŵĞĚ�ĞŶ�ŽƐŬƂŶ�ĨŽŶƚ͕�ƚŝůůĨƂƌ�ŝŶŐĞƚ͘�/�ƐůƵƚĞƚ�ŝŵƉůŽĚĞƌĂƌ�
boken i dialogiska faktarutor om författarna med pysselboksaktiga uppmaningar, som ett onödigt 
ƐǀĂŵŵĞů�Žŵ�͟ƉƌƵƚƚůũƵĚƐďŽŬƐƚćǀĞƌ͘͟��Ğƚ�ćƌ�ŽĐŬƐĊ�Ƃverflödigt att skriva ut att QR-koder ska testas. 
Tilliten till både bokens bärkraft och läsarens upptäckarlust brister och en åtstramning hade 
möjliggjort mer. Det gäller också enstaka verser som är ojämna. Att importera Anderssons succéfigur 
Nagu-Nalle tillför inte tillräckligt, varken dikt eller bild når hög temperatur. Men detta är 
randanmärkningar i en ovanligt formsäker, stilig bilderbok där dynamiken mellan uppslagen och 
mellan text och bild är påtaglig.  

Det liggande landskapsformatet ger en bred berättaryta på över en halv meter. Sann laborerar ledigt 
med bildtekniker i collage och krita över de generösa ytorna. Fram växer en bokstavskavalkad som 
rymmer världar, inklusive ett samkönat kärlekspar och mångfald, särskilt avspeglad i namn som 
Xavier eller fotbollsstjärnor som Messi och Mbappé. Bildberättandet är flyhänt och mångskiktat och 
uppvisar i sina bästa stunder kontaktytor till danska Apan Osvalds röda äpple eller Poul Strøyers 
randiga byxben. En Pippi-figur har försetts med prickig käpphäst och rosarandiga strumpor. För 
barnkulturkonnässören utgör Pippis häst en schibbolet, ett sätt att markera tillhörighet (den heter 
Lilla Gubben på film, inte i bok). Bokstavsvärldar är en rik konstupplevelse med utrymme för sådana 
egna tankeskutt bland bokstavsbladen. 



 

 


