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Åberg, Magdalena Här ligger jorden. Ett requiem, Visto, 2021 

Dödsmässa för daggmaskar och andra dödliga 

Det första som möter läsaren är murrig brun mull. Ett marknära perspektiv råder. Och nära 

marken rör sig ett barn, räddar maskar i en röd hink och vecklar ut sina tankar om världen. 

Särskilt om maskar och om döden. Boken dignar av diger maskfakta, som att maskar är 

tvåkönade, döva och nödvändiga. Genom att fördjupa sig i maskar och mull bearbetar barnet 

döden. 

Med kristen inramning 

Magdalena Åberg, som tidigare illustrerat Asger Albjergs bilderböcker, står på egna ben i den 

vemodiga bilderboken Här ligger jorden. Ett requiem. Titeln anspelar på det typiska 

missförståndet då danske Bernhard Severin Ingemanns pilgrimspsalm Härlig är jorden från 

1880-talet, vanlig på begravningar, uppfattas som ”Här ligger jorden”. Den förväxlingen 

säger sig berättarjaget, barnet som mist sin pappa, ha kommit ifrån. Den sortens insikt är 

stora skor för ett så litet barn. Undertiteln föreslår att berättelsen är en dödsmässa, en 

strävan efter vila och stillhet. Boken är ändå inte uppbyggd som ett requiem med fasta 

moment och undertiteln tillför inte så mycket för målgruppen.  

Mammans spadtag råkar klyva en mask itu. Maskhalvan med huvud och vitala delar 

överlever. Den andra halvan får en begravning. Det blir bra rörigt med alla funderingar om 

mark och jord, och att den döda maskhalvan kallas Mark gör inte saken bättre. 

Brister i berättandet 

Bilderboken hade vunnit på en fast redaktörshand som lotsat i att koka ner texten och göra 

den mer litterär, att renodla tematiken och att skapa en mer slående och distinkt bildvärld. 

Som det är nu är det grumligt på alla fronter, exempelvis är fonten otymplig. Den spretiga 

bildstilen gör inte berättelsen rättvisa. Som bildkonstnär har Åberg ett dynamiskt uttryck 

som hon gärna kunde göra mer bruk av i bilderboksformatet. Läsaren får med sig mer 

maskkunskap än sorgehantering, sorgen hamnar på avstånd. Natursynen är överraskande 

starkt antropocentrisk, med människan i förgrunden, i en tid då barnböcker ofta vänder på 

perspektiven.  



Barnperspektivet haltar och riskerar bli lillgammalt: ”Av jord är du kommen. Till jord ska du 

åter bliva. Så säger prästen på begravningar. Fast vad betyder det egentligen? Jag växte väl 

inte upp ur jorden som en potatis?” Det saknas tonträff i barnrösten, som blir för 

redovisande. 

Boken utkommer på svenska Visto, ett hybridförlag där författaren betalar för olika grader 

av tjänster, som exempelvis redaktionellt arbete. Förlagstypen är ett alternativ till 

egenutgivning. Kostnad och distribution faller långt på författaren själv. Den här typen av 

förlag har poppat upp under de senaste åren. De fungerar som en kanal för att få ut böcker 

som inte passerar de traditionella förlagens nålsöga.  

Maskböcker finns det gott om. Barbro Lindgrens Sagan om Karlknut, Elise Gravels Maskar, 

Pernilla Stalfeldts Lilla Maskboken, Stefan Castas Natt på jorden, Marie Oscarssons Masken, 

för att bara nämna några. Och att leta efter Dagge Daggmask i Richard Scarrys vimlande 

böcker har de flesta roat sig med. Magdalena Åberg tillför en välkommen existentiell 

dimension då hon låter intresset för maskar bli del av sorgen efter en död pappa. Och 

kunskapen om maskars konstitution ökar garanterat genom välfunnen fakta. 

 


