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Bilderbok i dragspelsformat där två ensamma
vägar möts
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Bild 1 av 2 Castor vaktar de tomma husen i Maria Jönssons ”Nycklarna”.

Maria Jönssons bilderbok ”Nycklarna” handlar om
hus och nycklar, om att behöva lämna sitt hem och
om att vakta ett hus utan innehåll. Lotta Olsson
läser en bok där nycklarna är fler än husen.
Maria Jönsson
”Nycklarna”
Lilla Piratförlaget, från 3 år
Castor bär en samling nycklar som leder till tomma hus. Alla
människorna i husen har rest bort, och lämnat honom med
uppdraget att ta hand om husen, guldfisken och katten. Nahid å
sin sida har bara kvar nyckeln till sitt hus, men tvingas plötsligt
lämna huset och bege sig långt, långt bort.
Det råder en dov, övergiven ensamhet i Maria Jönssons
dragspelsbok ”Nycklarna”, där Castor och Nahid vandrar i
ensamhet på varsin sida av papperet. Men: i slutet (i båda sluten)
möts de, nyfiket.
Det är en enkel berättelse, och till en början lätt att fastna i en
högst konkret tolkning om människor på flykt till ett avlägset,

glesbefolkat land. Ensam nyckel möter tomt hus, det låter ju rätt
självklart.
Men själv börjar jag också tänka på alla övergivna, sakta
söndervittrande hus i svensk glesbygd, för husen i ”Nycklarna” är
som mörka, innehållslösa skuggor. Nycklarna däremot, de finns
överallt och är högst påtagliga, ofta fotograferade nycklar närapå
naturlig storlek. Det är nycklarna som är centrala, inte de
stumma hus dit de leder, och plötsligt blir boken mer av en
filosofisk fråga än ett konkret påstående.
Maria Jönsson låter akvarellfärgerna flyta i mörka fält och
slingrande tjocka linjer som fungerar både som vägar, grenar och
ljusstrålar, medan de små figurerna Castor och Nahid rör sig över
sidorna. Kommer Nahid verkligen från ett annat land, eller
kanske i stället från en storstad som slutat fungera? Vem behöver
vem?
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På senare år har det dykt upp allt fler ovanliga format på
bilderböcker, där bilderbokskonstnärerna experimenterar med
formen för att hitta nya uttryck. Det kanske populäraste är just
dragspelsformatet, som i Åsa Linds och Emma Virkes ”Kom
dagen, kom natten” från 2020, en bok som både blev
Augustnominerad och fick bilderbokspriset Snöbollen. Men
”Nycklarna” påminner mer om ”En anka är bra att ha” från 2013,
av argentinska Isol som fick Astrid Lindgren Memorial Award
samma år: enkel vid första anblicken, men med
perspektivförändringar som ger en mer komplex bild.
Dragspelsboken är en lek med formatet som förändrar
innehållet, varje gång. ”Nycklarna” är ett intelligent tillskott till
genren.
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