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Sandelin, Annika & Lucander, Jenny, När farmor flög, Förlaget, 2022. 

Superhjältedrömmar på nytt sätt 

Nioåriga Joels föräldrar känner igen flygskam. De ska på en urtrist jobbresa. Säger de. Men Joel hör 

dem mumla om turkost havsvatten och kamelritt. Själv dumpas han hos kufiska farmor han knappt 

känner.  

Annika Sandelin och Jenny Lucanders När farmor flög är en berättelse att tycka om. På den första bild 

som möter läsaren sitter farmor hopkurad i badkaret och undrar om det var redan nu barnbarnet 

skulle komma: ”Det luktade kattkiss och damm i den trånga lägenheten. I köksfönstret hängde en 

julstjärna fast julen var över för länge sedan. Någon tappade vatten i badrummet. Pappa klev in med 

skorna på och knackade på dörren. Kranen tystnade. ’Är ni redan här?’ hördes farmors röst.”  

Blicken i boken är Joels. Att han är mörkhyad framgår bara i bild. Farmor å sin sida är ljus med 

stripiga grå hårtestar. Hennes hem är försummat, hon livnär sig på fryssoppa och sitter lutad över 

datorns patiensprogram med karakteristisk gamnacke. Skröpligheten och den sinande orken 

gestaltas inkännande i Lucanders stämningsmättade bildberättande. Särskilt skickligt görs 

personteckningen i bild. Tyvärr är trycket grumligt och bilderna kommer inte helt till sin rätt i det lilla 

formatet.  

Konsten att blåsa nytt liv i det välbekanta  

Joel får sin döda farfars Fantomentidningar och drömmer superhjältedrömmar. Med ens märker han 

att farmor fått vingar. Efter lite träning kan hon faktiskt flyga. Hon har blivit superhjältefarmor. 

Superhjältestoryn är bland det mest söndertuggade som kan tänkas. Men i Sandelins skickliga händer 

blåses nytt liv i det slitna. Hon parerar lyhört genrebundna förväntningar. Farmor är en omvänd 

Karlsson på taket, narcissismen har bytts i altruism. Det luggslitna och åldrandet samt barnets 

ensamhet ställs mot föräldrarnas uppskruvade livstempo där omsorgen tryter.  

Farmor är motsträvig superhjälte. Men då det hettar till agerar hon. Då hon blir rånad är det tjuven 

det är synd om. Han får flytta in, grundlurad av nätbedragare som lockar med kärlek men tar ens 

pengar och arbetslös som han är. Det får också en misshandlad hund. Varm, rymlig och med öga för 

åldrande har boken hjärtat på helt rätt ställe. Och vad som är fantasi, vad verkligt, det behöver vi inte 

veta. 

Högt över Helsingfors 

Farmors flygturer ger Lucander orsak att stämningsfullt skildra ett rosaskimrande, nattblått 

Helsingfors ur fågelperspektiv. Sandelins text är lika målande då den skildrar himlafärden förbi 



Nationalmuseet med sitt torn, via Riksdagshuset och järnvägsstationen mot domkyrkans 

stjärnströdda kupoler: ”Längre bort syntes havet, som bredde ut sig som en mörk filt.” Hon skriver 

förtätat berörande ögonblicksbilder: ”När jag kom ut på gatan såg jag upp mot köksfönstret, och där 

stod farmor i motljuset och tittade efter mig. Hon hade spänt ut vingarna, som var ännu större än jag 

hade förstått. På avstånd liknade hon en insekt, en underlig nattfjäril med människohuvud.” 

 

Med När farmor flög befäster Sandelin och Lucander sina positioner som våra främsta 

barnboksskapare. Det vilar inget mindre än ett Ulf Stark-skimmer över Sandelins sätt att berätta, med 

ett stråk av Starks signum i en känslig killskildring kryddad med ett genomgripande vemod och en 

grundläggande omsorg:” ’Du har tappat dina vingar’, sa jag. Hon vände sig om och log stillsamt mot 

mig. Jag smekte henne lätt över täcket. ’Gjorde det ont när de föll av?’ Farmor skakade långsamt på 

huvudet. Sedan drog hon upp täcket över axlarna och blundade. På stolen bredvid sängen hängde 

farfars blå trikåer och såg övergivna ut.” Annika Sandelin och Jenny Lucander skapar ett guldkorn i 

vår barnboksutgivning. Här bor gud i detaljen, utsökt utvald. 


