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Hurme, Maja & Laurent, Lina, Plats på jorden, Schildts & Söderströms 2021 

Om att odla en vision 

Bilderboken Plats på jorden kunde inte var mer aktuell. Med sitt gräv där du står-perspektiv, eller nej, 
grävfritt ska det vara då kol ska bindas i jorden, med sin grävfria odling, med sin kollektivism och 
aktivism och med sitt påtagliga mångfaldstänk står boken mitt i en trendig fåra. Faktabilderboken 
genomlever en formidabel boom som bäst, och forskningen är inte sämre: det är inte utan att 
konferenser och studier om faktabokens speciella berättande äntligen poppar upp. Ekokritiken har 
brett ut sig närapå som en invasiv art i både litteraturforskning och i själva litteraturen. Det surrar 
och myllrar och gror i barnboken och odlingsguider ges ut en masse. Se här en bok som nämner den 
ĨƂƌ�ƚŝůůĨćůůĞƚ�ƐĊ�ŽŵĚĞďĂƚƚĞƌĂĚĞ�ƚŽƌǀĞŶ͗�͟:ŽƌĚ�ƐŽŵ�ŝŶŶĞŚĊůůĞƌ�ƚŽƌǀ�ćƌ�ŝŶƚĞ�ďƌĂ�ĨƂƌ�ŬůŝŵĂƚĞƚ͘��Ğƚ�ƚĂƌ�ůĊŶŐ�
ƚŝĚ�ĨƂƌ�ƚŽƌǀ�Ăƚƚ�ďŝůĚĂƐ͕�ƚƵƐĞŶƚĂůƐ�Ċƌ͘�Ećƌ�ŵĂŶ�ƚĂƌ�ƚŽƌǀ�ĨƌĊŶ�ŶĂƚƵƌĞŶ�ĨƌŝŐƂƌƐ�ƐƚŽƌĂ�ŵćŶŐĚĞƌ�ŬŽůĚŝŽǆŝĚ͘͟ 

Tillsammans är ett sätt att finnas till 

I ett betonggrått höghus med minst hundra fönster i en förort finner barnen Luna, Bianca och Bille en 
övergiven, hemlig trädgård, en miljö barnboken omhuldar, där de tillsammans med grannen Armi 
börjar odla. Efterhand ansluter fler och fler odlingsivrare. Boken vädrar sjuttiotalsluft i sitt 
inkluderande anslag och i det att den mark i storstaden som människorna tillsammans vill odla, hotas 
av ett parkeringshus.  

Här är barn och vuxna tillsammans på lika villkor och lär tillsammans. I sin generationsöverskridande 
gemenskap och sitt påfallande mångfaldstänk där feta, glasögonprydda, funktionsnedsatta, 
homosexuella, ja hart när alla får vara med utför boken inte bara ett odlingsarbete utan ett 
inkluderingsarbete. Bilderboken om att odla, med sina handfasta fakta, växer ut till en utopi om 
samverkan och hållbar livsstil, både odlingsmässigt och socialt.  

Hurme och Laurent svarar tveklöst på den debatt om normkritik och inkludering som varit aktuell 
kring finlandssvensk barnbok. Vem skildras och hur? En spänning uppstår i att det uttryckligen är en 
höghusmiljö där en mängd människor av olika härkomst bor som skildras͘�͟Wćŝǀćć͕�ŐŽĚ�ĚĂŐ͊͟�ƐćŐĞƌ�
Armi och markerar flerspråkighet där hon släpar sina odlingshinkar. Greppet placerar berättelsen i en 
stadsmiljö som inte skildras ofta, och särskilt inte neutralt. Häri ligger appellen kring social hållbarhet.  

Med jordnära palett 

Plats på jorden är Maija Hurmes kraftprov, utsökt utförd i minsta detalj. Hurme tar sinnligt ut 
svängarna, excellerar i nyanser av grönt och i en jordnära palett. Hennes bildberättande fångar lyhört 
både figurernas kroppsspråk och mimik, ja hela deras väsen, och lika njutbart fångas växterna. Trots 
den instruktiva stilen är uppslagen välkomponerade och luftiga.  

Hurme och Laurent flätar in en välskriven intrig där barnen agerar spioner och kollar in ledsna 
farbrorn på sin balkong och andra grannar. Boken prutar inte på spänning och berättande. Allt odlas 
fram på bästa sätt, från pärmens taktila textur, med handtextning till den sträva papperskvaliteten 
och krit- och blandteknikens färgspel är det högsta kvalitet som gäller. Först hajar jag till av att de tre 
barnen försetts med förklarande namnlappar och undrar om tilliten till läsaren brustit, sedan inser 
jag att de benämns precis som djur och växter, men med sina egennamn.  

Boken hymlar aldrig med sitt bruksvärde. Den vill vara belärande. Här avtackas en räcka experter på 
miljövetenskap, mikrobiologi, kollagring, trädgårdsvetenskap, biodling och annat spännande. Och 
vem smälter inte då vispunkaren och odlingsambassadören Stefan Sundströms Stefans lilla svarta. 
Bokashi, biokol och bakterier (2019) nämns som inspirationskälla? Plats på jorden är en passande titel 



på en faktabilderbok som förespråkar stadsodling med fakta om frön, mikrober, grävfri odling, 
bokashi och biodling, men som inte stannar där utan tvärtom odlar omsorg. Vi ska odla vår trädgård, 
men vad är en odling? Kanske en kollektiv självbiografi om sorg och omsorg, som här antyds. 


