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Barnlitteraturen bemöter sin krisande samtid . 
Barnboksåret 2021

Mia Österlund

En trovärdig skönlitterär utgivning måste inbegripa en bred och 
livskraftig barnlitteratur, en som förnyar sig och flyttar gränser. 
Lyckligtvis genomlever vi en period då barnlitteraturen sedan 
decennier visar framfötterna. Tematiskt tänjs gränser och både 
bilderbok, mellanåldersbok och ungdomsroman går i frejdig dialog 
med sin samtid. Den bilderboksboom som satt agendan i snart två 
decennier kan nu ses som en etablerad landvinning, som fört med 
sig en breddning av hela det barnlitterära fältet. 

En tydlig tendens i årets utgivning är att barnboken svarar 
på uppropet från fältet om att inkludera bruna barn. Nu skild-
ras bruna, möjligen på ett sätt som överskrider finlandssvensk 
demografi. Det rör sig om en efterfrågad inkluderings- och de-
mokratimarkör. Då Camilla Mickwitz på 1970-talet tecknade sin 
Jason som ett brunt barn, var det inte alla som uppfattade hans 
brunhet. Nu är bilderboken redo för bruna barn. Den debatt som 
uppstod 2020 kring vems berättelser och vems tolkningsföreträde 
som reproduceras i barnboken gav skjuts åt frågan. Rätt länge har 
brokighet och mångfald varit legio i skildringar av stadsvimmel. 
Nu kan bruna vara huvudpersoner, utan att brunheten är temat.
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Omsorgsetik och bruna barn

Omsorgsetik präglar årets bilderböcker. Maija Hurmes och Lina 
Laurents Plats på jorden kunde inte vara mer aktuell. Med sin 
grävfria odling, kollektivism och aktivism står faktabilderboken 
mitt i en trendig fåra där klimatsmarthet kombineras med inklu-
dering. Kring ett betonggrått förortshöghus finner några barn en 
övergiven trädgård de tillsammans börjar odla. Efterhand ansluter 
allt fler, men platsen hotas av ett parkeringshus. Boken växer ut 
till en utopi om hållbar livsstil, både odlingsmässigt och socialt. 
Hurme och Laurent svarar tveklöst på den debatt om inklude-
ring som varit aktuell. Feta, funktionsnedsatta, glasögonprydda, 
homosexuella och bruna – alla är med. Hurme briljerar i nyanser 
av grönt i en jordnära palett, med ett bildberättande som lyhört 
fångar kroppsspråk och mimik och lika njutbart skildrar växter. 
Boken hymlar aldrig med sitt bruksvärde. Den avtackar experter 
på miljövetenskap, mikrobiologi, kollagring och trädgårdsveten-
skap. Fakta om frön, mikrober, bokashi och biodling förmedlas 
frikostigt. Men främst odlas omsorg. 

”Ni är inte min mamma” – repliken repeteras i bilderboken 
med samma namn. Inkännande navigerar debutanten Frank Furu 
konstellationen vi/ni som oundvikligen uppstår då ett ensamkom-
mande flyktingbarn anpassas till det finländska samhället. En på-
taglig trend är laborerandet med tilltal. Märkbart fler bilderböcker 
berättas i det som tidigare ansågs knepiga jag-perspektivet. Aysha 
säger ifrån: ”Ni är okej, men ni är inte min mamma”. Sitt an-
norlundaskap blir berättarjaget inte av med: ”Ibland glömmer de 
att jag är annorlunda. Vi bara leker och ingen märker. Men det 
är ändå alltid någon som märker.”  Hennes kropp blir ”helt råd-
dig och svart”, allt stockar sig. Den krampaktiga otillräckligheten 
visualiserar Linda Bondestam genom att en enorm rytande tiger 
springer ur barnets mun. Det avlånga landskapsformatet ger en 
bred bildyta med drabbande bildrytm. Bländande gestaltas öst-
erbottniska slätter och småstadsmiljöer, med Korv-Görans och 
nedlagt Nordea-kontor. Furus text är barskrapad och lämnar över 
stämningsmålandet till bilderna. Personalen tecknas inkännande, 
de är under av tålamod och närvaro. Aysha tampas med traumat 
att ha förlorat sin familj. Stelbent och vit ligger gosemumintrollet 
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hon fått till tröst på hennes säng som en markör för vithet och för 
ett kulturarv hon ännu inte tillägnat sig. Hon lever ut sin förlust 
genom att sparka till mumintrollet så det flyger i luften. Hur snälla 
och omhändertagande alla än är saknar hon sin mamma: ”Jag vill 
inte må bra, inte utan min mamma”. Då Furu och Bondestam 
känsligt gestaltar ett ensamkommande barns inre slitningar teck-
nas samtidigt en bild av ett humant och välkomnande Finland. 
Inte för inte talas det om en ny politisk barnbok som varken prutar 
på ideologiskt innehåll eller estetiskt utförande. Att detta görs 
totalt utan smak av pekpinne och att samtliga på bilderbokssidorna 
får vara komplexa är stort. Först och främst är det ändå Ayshas 
krängande känslor som får ta tid och alltid bekräftas. Boken be-
träder ändå minerad mark kring vem som har mandat att skildra 
vad och fick välförtjänt Punni-priset.

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. Hur är det att märka 
att någon annan har en mamma som är underbar, medan ens 
egen inte räcker till? Eller åtminstone inte är glad. Katarina von 
Numers-Ekmans En underbar mamma illustrerad av debuterande 
Lotta Fors borrar i mor-dotter dynamiken genom att gestalta 
ensamstående mammor och deras döttrar. Ebba flyr mammans 
ofullkomlighet och omsluts av ett bekräftande modrande hos 
grannfamiljen. Mirabells mamma kommer med en doft av äppel-
schampo, närvaro vid måltid, tillåter kojbyggen och stök: ”Jag drar 
in hennes doft så djupt att jag får gåshud och nyser fyra gånger”. 
Hos Ebba äts maten vid en skärm, kojor rivs och nagellackets 
skarpa doft och mammans oförmåga slår hål på samvaron. Också 
denna bilderbok berättas i jag-perspektiv, genom barnets trub-
biga syn, färgad av hennes känslor. 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. Texten nämner inte hudfärg, men Mirabell och hennes 
mamma är bruna. Det görs ingen grej av detta, men deras hem och 
habitus är totalt renons på drag som kunde höra till. Böckerna i 
deras bokhylla pekar mot västerländsk kanon: Jane Eyre, men inte 
Wide Sargasso Sea. Hur dilemmat med representation ska navigeras 
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är en sårig fråga som vi kommer att se många lösningsförslag på 
framöver. 

Malin Klingenberg, som tagit klivet till bilderboken, tangerar 
temat bruna barn då hon leker hejdlöst med främlingen som figur 
i Främlingarna, bildberättad av Sanna Mann. Boken bygger på att 
jag-berättaren, en flicka i dagisåldern, hör fel: ”Vi är i sandlådan då 
Linnea berättar det. / – Vi ska få främlingar, säger hon. / – Jaha, 
säger jag.” Texten är trogen barnperspektivet då flickan funderar 
över hur hon ska förhålla sig till förbudet att tala med främlingar, 
då kompisens familj tydligen ska få sådana. Främlingar som verkar 
otrevliga, luktar konstigt, men rapar gulligt. Klingenberg målar 
modigt upp den laddade situationen kring ordet. Det är vågat att 
spela med denna undertext. Tamare blir det i den finska översätt-
ningen, Viisi vauvaa (Fem bebisar), där förväxlingen har bytts ut 
mot ordparet ”hauva/vauva”, hund/bebis. Mest handlar det om 
barnets sätt att förstå och missförstå språket och världen. Maria 
Sann har resolut klivit in på bilderboksscenen som driven bildbe-
rättare. Hennes sinne för hur bilderna orkestreras på uppslagen är 
utsökt, hon jobbar energiskt med avstånd, silhuetter och samspel. 

Nordiska samarbeten i uppmärksammade bilderböcker

Föräldraskap betraktat ur barnperspektiv är aktuellt. Fakta om 
pappor (2021) av svenske Oscar Kroon och Jenny Lucander är en 
fingerad faktabilderbok där barnet är den som granskar ”pappor” 
som art. Pappan axlar omsorgsrollen medan mamman är på arbets-
resa. Han är mer än trött. Boken bjuder på ett brett galleri av en 
uppdaterad hipstrig papparoll. Kroons text är barskrapad och hu-
moristisk medan Lucander bullar upp en mångskiktad miljö- och 
personteckning. Boken ger prov på bästa möjliga bilderbokskonst 
med fingertoppskänsla för samtiden, dessutom i elegant leverans 
genom nordiskt samarbete. 
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I Oscar Kroons och Jenny Lucanaders Fakta om pappor (Förlaget, 2021) grans-
kas pappor som art i form av en faktabilderbok.
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Att finlandssvensk bilderbok attraherar nordiskt samarbete 
vittnar också Om du möter en björn av danske Martin Glaz Serup, 
Malin Kivelä och Linda Bondestam om. Boken är utan tvekan 
årets bästa, och har nominerats till en rad priser. Inte bara tar 
den fasta på det slitstarka björntemat. Den knappa humoristiska 
texten suger allt ur den formella varnings- och upplysningstexten. 
Bondestams bildberättande visar vad briljant bilderbokskonst kan 
göra. Hon ruskar av sig sitt dekorativa anslag och levererar en 
björnskildring i toppform. Blickar, rörelsemönster och en utpräg-
lad visuell komik borgar för en bilderboksupplevelse av bästa snitt. 
Både serierutans rytm och möjligheten att vända på det breda upp-
slaget för att björnens storlek ska komma till sin rätt är magnifikt. 

Med förkärlek för formen

Även Sanna Sofia Vuori och Anne Vaskos Är det jag? utmanar 
bilderboksformatet och laborerar med jag-perspektivet. Visuellt 
genomförs det med bravur. Läsaren ser det barnet ser. Däremot 
haltar textens barnperspektiv. ”Vem är jag?” är den underlydande 
frågan. Är jag grodan som hoppar, gröna blad, stenar, moln, ekot, 
skuggan? I en knapp text måste allt bära. Här brister det. Till synes 
små skavanker gör framställningen rörig. Experimentet är lovvärt, 
särskilt famnbilderna där den vuxna medläsaren kan placera sitt 
huvud på bokens kant och bli en del av bilderboksbilden är finur-
liga. Men det är något med den existentiella jag-problematiken 
som inte sitter. 

Formexperiment utför också Lena Frölander-Ulf, en av våra 
främsta bilderbokskonstnärer, som arbetar i unik skrapkartong-
teknik. Den tidskrävande metoden behärskar hon till fullo. Be-
rättarjaget i Fidel och jag i storstan är ett ängsligt barn, pojke eller 
flicka lämnas osagt. Frölander-Ulf lämnar det klädsamt öppet om 
det rör sig om ett blygt, introvert barn eller ett barn med neu-
ropsykiatrisk diagnos och överkänslighet. Mest handlar hennes 
fantasifulla böcker om rädslor och oro alla kan känna. Som titeln 
skvallrar om är det en urban berättelse, med en sammangyttring av 
storstäder: Felix Nylunds staty Tre smeder i kvinnoskepnad, King 
Kong, Moulin Rouge, asfalt, neon och skyskrapor sammanförs. 
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Med Om du möter en björn (Förlaget, 2021) har Martin Glaz Serup, Malin 
Kivelä och Linda Bondestam levererat 2021 års bästa bilderboksupplevelse. På 
ett visuellt och litterärt slående sätt får barn ta del av råd för hur de ska agera 
om de någon gång möter en björn.
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Storasyster Maja bor i storstan och berättarjaget rastar hennes 
hund i rastgården, i en ruffig stad, mättad med fara, där luspud-
lar tuffar sig: ”Hundparken glöder av ett dammgrått sken. / Ett 
gäng luspudlar står och spottar. / Svansar piskar”. Stadens otäcka 
sidor exponeras effektivt. Systern älskar staden, men berättaren 
är rädd: ”Jag är rädd / för att vad som helst / kan hända. / Precis 
när som helst.” Bilderna visar barnets blick på skyskrapor, mörker, 
flimrande skyltar som uppmanar till nöjeskonsumtion genom hy-
perboler som mega, super-duper, shop-a-lot. Perspektiven svindlar 
och läsaren får följa med genom att vrida och vända på boken. 
Snällhet erbjuds i nosars mjuka rundning, pälsars värme och det 
varm-orangea ljus som genomsyrar boken. 

Också för de allra minsta görs kvalitetsbilderbok. Skogsmusen 
Prilla är en fin bekantskap, med förkärlek för de stora orden, typo-
grafiskt återgivna i versaler, så de sväller i betydelse. Boken bågnar 
av ord som exceptionellt, originellt, monstruöst, kulturellt, kryp-
tiskt, gigantiskt, groteskt, sensitivt eller absurt. Christel Rönns 
återkommer i Prilla och det farliga fyndet till samma persongalleri 
som i Jinko och det finurliga fröet (2020). Uppbyggnaden är enkel. 
Den ängsliga Prilla hittar en blänkande spegel i skogsgläntan. 
Djur efter djur kilar förbi. Det vitsiga är att spegeln uppfattas 
olika av dem alla. Eftersom de är olika till sättet blir spegelbilden 
därefter: dryg, sävlig, sugen på riktig fara. Rönns sammanför 
djur och växter ur olika habitat. Avklädda sin djuriskhet agerar 
de projektionsyta för en klurig lek kring vad en spegel är. Grep-
pet väcker fyndigt tankar om självbild och självreflektion. Grisen, 
som lystrar till namnet Rosa, ser mest rosa sockervadd och blir 
uttråkad. Haren Jinko räds då han möter ett monster med långa 
öron och stora tänder – sig själv. Mest nytta har mullvaden Murgit 
av spegeln, den ger en strimma läsljus till boet. Språkligt är boken 
driven: ”Fyndet [spegeln] stirrar tillbaka på henne med oroliga 
ögon och darrande nos”. 

Molly och Kelenken är Cara Knuuttinens hittills bästa bilder-
bok. Intrigen är ändå stapelvara. Då daghemmet ordnar leksaks-
dag drabbas Molly av avund. Hon norpar det åtråvärda gosedjuret 
Kelenken, baserat på en dinosauriefågel, och rymmer. Berättelsen 
kunde vara en typisk frigörelsefantasi. Men allt verkar ske på rik-
tigt, om än filtrerat genom Mollys perspektiv där berg blir så höga 
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att boken måste ställas på kant och där ångern är djup över stölden. 
Boken saknar inte nerv. Men ett mindre tillrättalagt bildberät-
tande hade bättre matchat den känslokarusell Molly genomlever. 

Harry och hans låtsaskompis Axo Rexona – ett misslyckat 
namnval – har båda rosalila ansikten. Men i stadsbilden finns bruna 
personer. Sanna Mander skildrar i Min lilla häxa relationen mel-
lan det uttråkade skolbarnet och hans skruvade låtsasvän. Harry är 
på väg på pappavecka med stor-tv och bonussyster. Texten i boken 
är mikroskopisk och gör boken svårläst. Harry har svårigheter att 
passa in och hans häxa lockar till att leka med tändstickor och de 
blir ovänner. När en mås far i väg med lillasystern kommer häxan 
tillbaka. Den pratiga texten och den spretiga intrigen gör att bilden 
faller på eget grepp. Det är för tunt och för oangeläget.

Bokstavsvärldar omfamnar bokstavens materialitet. I Henrika 
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. Greppet ligger i tiden 
då digitaliseringen åstadkommit en motrörelse där bokföremålet 
fått förnyad kraft. Samspelet mellan text och bild löper omlott 
på ett uppfriskande sätt. Maria Sann har valt att gestalta sirliga 
bokstavsfigurer mot vit grund. Pärmbildens äggskalsvita men 
skira bokstäver anger tonen och de grafiska elementen i boken är 
njutbara. Boken avkräver sin läsare uppmärksamhet då figurer rör 
sig mellan uppslag. Anderssons dikt öppnar världar, som Sann 
för vidare i oväntade riktningar. ”Abraham, Allah, atom och aha 
/ allting börjar med bokstaven A. / En gapande stege, ett tält i 
balans / A leder alltid nån annanstans”. Fram växer en bokstavs-
kavalkad med samkönat kärlekspar och mångfald, avspeglad i 
namn som Xavier eller fotbollsstjärnor som Messi och Mbappé. 
I slutet imploderar boken i pysselboksaktiga uppmaningar om 
”pruttljudsbokstäver”. För illustrationerna fick boken välförtjänt 
Rudolf Koivu-priset.
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Mjölka allt ur mumin, men kan mumin sina?

I faktabilderboken Hemulens herbarium där Tove Janssons il-
lustrationer och bokcitat samsades med växtfakta rådde balans. 
Uppföljaren Snusmumrikens fiskebok är däremot överlastad och 
trålar för hårt i muminarvet. Gränsen mellan produkt och bok är 
hårfin. Här kantrar det över åt det kommersiella. Utan att utmana 
konceptet det minsta blir boken som det övergödda hav den vill 
rädda genom kampanjen ”Vårt hav!”. Det räcker inte att agna med 
”original” för är det ens längre fråga om äkta Jansson? Det är som 
med muminmuggarna, ”trogna originalet” heter det. Men koppar 
och designtorgsaktig estetik larmar ändå om en estetik som är 
mer kommersiell än speciell. Uppslagen är utmattande, överlastade 
med fakta och kontakten med muminuniverset påklistrad. Har vi 
nått en mättnad på nyproducerad mumin? 

Men det kan gå bra. Mumindalens alfabet av Annika Sandelin 
bildsatt med Tove Janssons originalverk är läcker. Respekten för 
bokmediets materialitet är påtaglig. Ryggens klargula linneband 
möter pärmens orange, med subtil underton av Hur gick det sen? 
(1952), Janssons modernistiska, koloristiska karamell, obestridlig 
internationell bilderboksklassiker. Att just mumintrollet, med 
ängslig blick, och Lilla My som gömmer sig, pryder pärmen på 
Mumindalens alfabet är givet, då deras respektive vandring i Hur 
gick det sen? är berättelsens själva nerv. Sandelin lyfter det som 
kännetecknar Mumindalen, vimlet av figurer. Diktbilderboken är 
en sedvanlig ABC-bok, en grand tour genom Mumindalen. Bil-
derna är ryckta ur sina sammanhang, de är kolorerade i nya valörer, 
proportionerna är annorlunda. Med tanke på hur noga Jansson 
arbetade med sin legering av text och bild är det ett enormt in-
grepp på originalen. Omfattningen av hur muminfigurerna kom-
modifierats antar globala proportioner och är därför synnerligen 
viktig att reflektera kring. För den grafiska formgivningen och 
bildberättandet står Janssons brorsdotters son James Zambra och 
Kobra Design Agency. Bildernas sprängda skala är ett risktagande, 
bilderna tenderar att brista i djup. Bitvis lyckas collagetekniken, 
som för bokstaven R, där Filifjonkan ryggar för farlighet som 
rasslar ut ur garderoben och där anfangfiguren beskådar sig själv i 
olika tappning. Sandelin lägger sig tätt intill Jansson och lånar den 
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starkt metriskt bundna formen från Hur gick det sen? Hon går i lätt-
flytande dialog och gör varianter på Janssons välkända omkväde: 
”Besynnerligt, men vet du vad / Det är nog dags att byta blad.” 
I ABC-böcker är Q klurigast. Här är Hemulen på bokstavsjakt 
med sin håv: ”Vårt Q flyr undan håven men / till vilken bokstav 
går vi sen?”. Några metafiktiva slängar får Sandelin också in. ”Och 
versfotstakter – vid min svans!”. Vad sägs om denna bild av förfat-
tandets vedermödor, som förenar muminpappan då han skriver 
en pjäs i Farlig midsommar (1954) och Sandelins eget opus: ”Min 
tass är svettig, nackbesvär / men tänk när det blir premiär / med 
tårar, skratt och häpna rop / och jag har skapat alltihop!” Synergin 
mellan text och bild är mer dekorativ än medberättande. Vid en 
jämförelse med den finska varianten Onnelliset aakkoset (Lyckligt 
alfabet) av Paula Nivukoski är figurer, bilder och text diametralt 
olika. Sandelin är vår främsta barnlyriker. Inför hennes dikt måste 
läsaren kapitulera. Att vara muminpurist och endast erkänna 
originalverken lönar sig inte. Tvärtom pumpar omdiktningen in 
något nytt i muminsfären. Mest får den ut som kan avläsa hur 
bokstavskavalkaden samspelar med muminböckerna. 

Den ängsliga mellanåldersboken 

Eva Frantz mysrysare Nattens drottning utspelar sig i en paradvå-
ning på Boulevarden i Helsingfors, samt på Ryska teatern, året 1915 
då Finland ännu är ryskt storfurstendöme. Tolvåriga Viktor flyttar 
med sin mamma, hyllad operasångerska, in hos sin bistra mormor. 
Den fetlagde Viktor trakasseras grovt av både lärare och elever som 
inte kan med hans franska manér. Då mamman får huvudrollen 
i Trollflöjten tätnar mystiken. Med brett penslad tidsfärg målar 
Frantz upp en spökhistoria av klassiskt snitt, där den utsatta pojken 
växer i takt med att han vågar konfrontera spöken. Boken har 
hög bladvändarfaktor och teatern bjuder på en perfekt miljö med 
gnisslande kulisser, labyrintiska gångar och en air av magi och 
förställning. 

Frantz är en driven författare av spänningsromaner, för barn 
och för vuxna. Hennes böcker toppar försäljningslistor, men 
mellanålders-mysrysarna kännetecknas av att de håller sig till det 
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förväntade. Någon ambition att utmana finns inte i Hemligheten 
på Helmersbruk. En övergiven kuslig herrgård, ett orangeri med 
snörosor, en svårgenomtränglig labyrint: alla de rätta elementen 
finns där, inlemmade i en bruksmiljö som kunde vara varsomhelst. 
Portvakten Fridolfs återkommande ”int” är den enda markören på 
att det hela möjligen utspelar sig i Finland, eller Norrland. Berät-
telsen om Flora som tillsammans med sin författande mamma 
ska bo i bruksmiljön en månad i december 1975 har undertiteln En 
berättelse i 24 kapitel. Det inordnar boken i vågen av adventsböcker 
tänkta att avnjutas som ett högläsningskapitel per dag i adventstid. 
Över den von Hiemska herrgården vilar en besvärjelse och mob-
bade tolvåriga Flora Winter börjar omedelbart höra viskningar 
från det förflutna. ”– Det är hon! Hon är tillbaka!” Så vecklas en 
spökhistoria om tillhörighet och identitet ut. Floras upptäckt av 
herrgården interfolieras av brev i förfluten tid som tecknar de rug-
giga skeenden som ägt rum. Genom rysaren ljuder julsången O 
Tannenbaum från en speldosa alltmedan Flora hittar del efter del 
av en julkrubba, möter pojken Egon som går igen och upptäcker 
ständigt nya mystifikationer knutna till herrgården. Boken är rikt 
illustrerad av svenska Elin Sandström med kuslig melankoli som 
tillför ett element av något ödesmättat. 

Hanna Lundström har briljerat med småbarnspoesi. Nu tar 
hon klivet till mellanåldersnovellen. Bilskelettet porträtterar en rad 
barn. Dessvärre är boken så osympatiskt layoutad med ett sten-
dött omslag och märkligt upplägg. Här hade mycket funnits att 
utvinna, men möjligheten schabblas bort. Däremot bärs novellerna 
av ett lyckat, udda och barnnära berättande som smakar mer.

Tunnsått med ungdomsromaner

Med Norrsken i skallen följer Minna Lindeberg upp sin skruvade 
ungdomsroman När vi blev vuxna (2018). Hon har ett överrump-
lande udda sätt att skriva. Romanen är så tillspetsad att den närmar 
sig skrönan, persongalleriet är helgalet och intrigvändningarna 
står inte långt efter. Mitt i det trasiga, trassliga vilar ändå skim-
rande insikter om hur en kan leva tillsammans och med sig själv. 
Nadja Nubb trivs bäst hos grannen Carolus Savander, vars syster 
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krisar och vägrar sköta sitt spädbarn, det får Nadja och Carolus 
göra. Nadja är ohjälpligt kär i Ilta Vuori, men relationen skaver 
rejält. Under några sommarveckor utforskar Nadja, Ilta och sy-
rianska Noor tresamheten. Den polyamorösa relationen skrivs 
fram som sårig men utvecklande. Stort plus för känsliga sexscener. 
Jenny Lucanders inkännande illustrationer ger tyngd åt person-
teckningen och det är synd att de inte är fler. Det är inte utan att 
en önskar sig en serieroman för unga av Lucanders penna, varför 
inte med Lindeberg, vars text rör sig på de domäner serieromanen 
gärna befolkar.

Med fantasyromanen Rigelstenen debuterar serietecknaren 
Sebastian Nyberg. Skickligt snickrar han samman en spän-
ningsintrig som trots att byggmaterialet är välkänt resulterar i en 
levande berättelse. Simon som går i åttan har i åratal plågats av 
sina skoningslösa mobbare. Den enda som umgås med honom är 
Linnéa. Av en slump stöter de två på ledtrådar som leder dem bakåt 
i mytologi och trosuppfattningar. Då Linnéa försvinner träder 
Alma in för att lösa mysteriet. Nyberg varvar skickligt tidsplan 
och platser, exempelvis sätts Åbo brand 1827 i helt ny belysning. 
Bristen på manliga barnboksförfattare påtalas ofta, därför är Ny-
bergs kliv in på barnboksscenen välkommet, särskilt som fantasy 
verkligen är hans element. Nyberg visar sig vara en detaljernas 
mästare: Miljöerna gäckar, namnen på platser och karaktärer är 
välfunna, dialogen flyter smidigt med glimtar av humor. 

Att Mathias Rosenlunds Theo, om en porrberoende sexton-
åring, inte marknadsförs som ungdomsroman är kännetecknande 
för hur fältet hanterar den skriande bristen på böcker för ålders-
gruppen. I ett försök att vidga målgruppen undviker man i det 
längsta att etikettera böckerna. Det är både en rimlig och orimlig 
strategi. Rimlig för att ungdomsromaner förtjänar en bredare lä-
sekrets. Orimlig för att hanteringen riskerar att cementera bristen 
på ungdomslitterär utgivning. Rosenlunds roman är en utpräglad 
ungdomsroman, den talar och tänker ungt, den vimlar av samtida 
populärkulturella referenser och ungdomsspråk. Också tematiken 
att våga den första kärleken och hantera sexualiteten är ung. Theo 
har konsumerat porr sedan lågstadiet och är gravt avtrubbad. Hans 
tillvaro kretsar kring festande och att hantera alkoholism, psykisk 
misshandel och våld i hemmet. Hemma får han dricka fritt och 
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festandet eskalerar samtidigt som han kontaktar en obskyr kyrka i 
USA som ägnar sig åt att rädda porrskådisar. Romanen är dialog-
buren och fungerar som diskussionsöppnare kring ung manlighet 
och porrens riskfaktorer. Synd att de många sidospåren trasslar till 
det och skickar den såriga, pockande tematiken åt sidan då den 
hade behövt få vecklas ut ännu mer.

Summa summarum

Finlandssvensk barnboksutgivning imponerar. Uppenbart söker 
fältet nya utmaningar. Nya krafter dyker upp och de etablerade 
barnboksmakarna briljerar, de prisas och når internationell upp-
märksamhet. Märkbart för årets utgivning är den uppenbara vil-
jan att bemöta frågan om brunhet. Trots att så många böcker är 
inkluderande stannar frågan ofta där, och någon brottning med 
vithet är ännu inte aktuell. Både miljöhot och flykt berörs och 
sammantaget är motivkretsar, berättarstilar och bildvärldar både 
mångbottnade och komplexa.
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