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Många sätt att vara mamma 

von Numers-Ekman, Katarina och Fors, Lotta, En underbar mamma, Schildts & Söderströms 2021 

Ebbas mamma har städmani. Hon gnuggar maniskt den kladdiga ketchupkorken och dammsugaren 
står ständigt framme. Mamman är ung, arbetslös och emotionellt avstängd. Sin dotter Ebba förmår 
hon inte riktigt engagera sig i. Men ordning och reda råder, om än städivern blir ett sätt att hantera 
livsstress. Hur är det att märka att någon annan har en mamma som är underbar, medan ens egen 
inte riktigt räcker till? Eller åtminstone inte är glad. 

Katarina von Numers-Ekman är vid det här laget en väletablerad berättare. Hennes bilderbok om 
mötet mellan två pensionärer i Konrad och Kornelia (2010) med Christel Rönns nominerades 
välförtjänt till Finlandia junior. Med mellanåldersböckerna Singer (2012) och En annan Bea Blad 
(2017) med Jenny Lucander tog hon sig med bravur an en eftersatt boktyp. Förväntningarna är höga 
inför hennes nya bilderbok, En underbar mamma, illustrerad av debuterande Lotta Fors, men infrias 
inte helt. 

Med barnets blick  

Boken borrar i mor-dotter dynamiken genom att gestalta två ensamstående mammor och deras 
döttrar. På dagis görs morsdagskort och Ebba får sitta bredvid nyinflyttade Mirabell som enligt texten 
͟ŚĂƌ�ĞŶ�ƚũŽĐŬ�ƐǀĂƌƚ�ĨůćƚĂ och håller huvudet på sned när hŽŶ�ŬůŝƉƉĞƌ�ŽĐŚ�ůŝŵŵĂƌ͘͟�/�ďŝůĚ�ƐĞƌ�ĨůćƚĂŶ�ƚƵŶŶ�
ut och Mirabell håller inte huvudet på sned, det finns varken saxar eller lim på bordet. Visserligen är 
symmetri mellan text och bild inget som gör en bra bilderbok, tvärtom. Men här skorrar samspelet 
ändå onödigt mycket redan i bokens anslag. Överlag fungerar bilderboksberättandet ändå fint med 
dynamiska bildperspektiv och välfångad mimik. Att de aspekterna mejslas fram understryker att 
boken utforskar relationer. Hurdana är mammor? Kan andras mammor vara underbara bara för att 
det är så svårt att vara nära sin egen mamma? Då boken berättas i jag-perspektiv är det också 
barnets trubbiga syn, färgad av hennes känslor, som läsaren får ta del av.  

Ebba har en ständig följeslagare i teddybjörnen Lillasyster Björn som agerar substitut för närhet. 
Nallen speglar Ebbas sinnesstämningar och lindrar hennes olust. Just det är en så pass sliten lösning i 
en bilderbok att det blir svårt att uthärda den gullighet som klistras över den känslostorm som 
gestaltas. Jag provar att täcka över nallen med handen. Ebba flyr mammans ofullkomlighet och 
omsluts av ett mer bekräftande modrande hos grannfamiljen. Mirabells mamma kommer med en 
doft av äppelschampo, närvaro vid måltid och tillåter kojbyggen och stök. ͟:ĂŐ�ĚƌĂƌ�ŝŶ�ŚĞŶŶĞƐ�ĚŽĨƚ�ƐĊ�
ĚũƵƉƚ�Ăƚƚ�ũĂŐ�ĨĊƌ�ŐĊƐŚƵĚ�ŽĐŚ�ŶǇƐĞƌ�ĨǇƌĂ�ŐĊŶŐĞƌ͟�ŚĞƚĞƌ�ĚĞƚ͘�Hos Ebba äts maten vid en skärm, kojor rivs 
och nagellackets skarpa doft och mammans oförmåga slår hål på samvaron.  

Konflikten trappas upp och Ebba sitter länge ute på höghusgården bland fimpar och hundbajs, tills 
himlen är alldeles rosa. Då kommer mamma och alla knutar löser sig. Med tanke på vilken allvarlig 
tematik som dukats upp kommer lösningen väl enkelt, men ur Ebbas synvinkel är det kanske så det 
är. Det sista som lämnar ett barn är hoppfullheten och solidariteten med föräldern. Resultatet är en 
habil bilderbok, som riskerar falla i gullighetsgropen. Att mor-dotterrelationer är en av de mest 
gestaltade i barnboken gör inte saken lättare. Bilderböcker som Gro Dahles och Svein Nyhus 
Akvarium (2014) har gastkramande skildrat mammors omsorgssvikt och psykiska ohälsa, eller varför 
inte Tove Appelgren och Salla Savolainens Vesta-Linnea-serie där konflikter mellan mor och dotter 
har udd.  

Modrandet under lupp 



Att moderskap är högaktuellt, också inom forskningen vittnar ett upprop för tidskriften Barnboken 
om. Där beskrivs moderskap som Ğƚƚ�ďĞŐƌĞƉƉ�ŝ�ƌƂƌĞůƐĞ�ƐŽŵ�͟ƵŶĚĞƌ�ĚĞƚ�ƐĞŶĂƐƚĞ�ĚĞĐĞŶŶŝĞƚ�ĨĊƚƚ�Ăůůƚ�ĨůĞƌ�
och motstridigare betydelser, vilket också lett till att modrandet ʹ den omsorgspraktik som 
förknippas med moderskapet ʹ kommit att knytas till allt fler subjekt. I folksagans onda styvmödrar, 
idyllens och trygghetens Muminmammor, barnflickor som Alva på Junibacken, Alfons Åbergs 
modrande pappa, Stina Wirséns icke-binära Ena och Andra, liksom Gro Dahles drak- och 
guldfiskmödrar, återfinns några av de många skildringar av modrande som undersöker ʹ och allt som 
oftast utmanar ʹ ŐƌćŶƐĞŶ�ĨƂƌ�ĚĞƚ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ŵŽĚĞƌƐŬĂƉĞƚ͘͟ Ett aktuellt exempel är Fakta om pappor 
(2021) av Oscar Kroon och Jenny Lucander, där moderskapet underförstås medan pappan axlar 
modrandet. 

Bruna barn 

En underbar mamma rymmer ändå mer än själva moderskapstematiken, boken berör också brunhet. 
Hur bruna barn skildras i barnböcker har varit föremål för seglivade diskussioner både här och i 
övriga länder, i det här fallet landar boken i normalisering. Texten nämner inte hudfärg, men Mirabell 
och hennes mamma är bruna. Det görs alls ingen grej av detta, men deras hem och habitus är också 
totalt renons på drag som kunde höra till. Exempelvis böckerna i deras bokhylla pekar mot 
västerländsk kanon. Där ligger Jane Eyre, men inte Wide Sargasso Sea. Hur en ska navigera dilemmat 
med representation är en sårig och snårig fråga som vi kommer att se många lösningsförslag på.  

Ribban för vår bilderboksutgivning är i nuläget oerhört hög. En underbar mamma är en fin och 
lovande bilderboksdebut av Lina Fors, som väljer det vardagsvänliga framom det mer tillspetsade. 
Hon uppvisar redan här stor potential som en bildberättare att räkna med. Katarina von Numers text 
är synnerligen välavvägd och vittnar om sinne för dramaturgi. Tillsammans bäddar de för ett samtal 
om vad moderskap är och hur det görs idag. Vackert så. 

Mia Österlund 

 

 

 

 

 

 


