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Jag vill ta tillfället i akt och tipsa om ett konstnärspar som är ett av mina absoluta 
favoriter. Detta par skriver och illustrerar för barn men jag hävdar, och flera med mig, 
att alla kan läsa böckerna. Det är inga enkla lättsamma berättelser, det är böcker 
som kommer beröra dig på djupet både textmässigt men även illustrationerna 
kommer att träffa dig som ett knytnävsslag rätt i magen. Kanske tycker du att de här 
är inga böcker man ska läsa för barn men då vill jag citera Gro Dahle som säger att 
hon vill göra böcker om de barn som ingen annan ser.  
– Jag vill fylla de svarta hålen för där finns det barn, säger hon. Jag vill att de ska 
känna sig sedda, så att de inte känner sig så ensamma. 

 

Gro Dahle är en norsk författare som 
tillsammans med sin make illustratören 
Svein Nyhus har gjort en rad böcker för 
små barn med tyngre teman såsom våld i 
hemmet, depression, skilsmässa, incest 
och död. Det är tunga ämnen som 
behandlas ur barnets perspektiv. Det är så 
bra gjort. De symboliska bilderna av Svein 
Nyhus är så träffande, för bilderna 
beskriver så bra hur det måste kännas för 
det lilla barnet som upplever sin pappa slå 
sin mamma. Samtidigt är böckerna alltid 
hoppfulla. Du är inte ensam, det är inte ditt fel. Säg till någon du litar på, det behöver 
inte vara som det är. 

 

Snäll  handlar om den tysta snälla flickan Lussi 
som är så snäll, foglig och tyst att hon en dag är 
borta. Hon smälter in i väggen. Hon försöker ropa, 
men kan inte eftersom hon reducerats till en 
påklistrad glad min. Poeten Gro Dahle beskriver 
flickans ursinniga förlamning ”Så tyst så tyst som 
tänder och knivar och blank metall. Tyst som 
häftstift och nålar och sylvassa naglar. Tyst som 
skruvar och spikar. Tyst som stick.” 

  

Läsningen av Den arge  slog mig med stor kraft. 
Gro Dahle beskriver så väl hur det måste kännas 
för det lilla barnet och Svein Nyhus bilder 
förmedlar barnets känslor så man kan ta på dem. 

Gro och Svein tar barnen på största allvar, de bäddar inte in det svåra, de 
undanhåller inget utan konstaterar bara utifrån barnets perspektiv och det är blir så 
träffande och bra. Vissa skulle nog tycka att det är för svåra ämnen som vi inte kan 
tala med barn om, men min ståndpunkt och många med mig är att det är värre att 
lämna barnen ensamma med stora frågor. Mina barn har fått alla Gro Dahles böcker 
lästa för sig i tidig ålder. Aldrig har dessa böcker lett till annat än frågor och empati. 



Den Arge beskriver kvinnomisshandel. Trots det tunga ämnet är det en hoppfull bok 
om en svår vardag. Boken kom till på initiativ av en familjeterapeut och har användts 
i samtal med barn som upplevt våld i hemmet. Boken kan läsas även i andra 
sammanhang, av människor i alla åldrar. Här har vi chansen att förstå hur det känns 
när någon i ens närhet exploderar i våld, när allt blir till eld och sedan sot. Vi läser för 
att förstå att vi inte är ensamma, säger man. Och vilken lättnad det måste vara för 
dem som levt nära våld att läsa en bok som skildrar det utan pekpinnar, med oändlig 
känslighet och med en liten Boj som vågar säga ifrån och äntligen får höra någon 
säga "det är inte ditt fel".  

 

Kriget   
Gro beskriver tuffa tillstånd 
för barnet med hjälp av 
metaforer. För Inga är 
föräldrarnas skilsmässa ett 
krig och boken igenom talas 
det om soldater, flyktingar 
och slagfält utan att ordet 
skilsmässa någonsin nämns. 
Kriget har Gros dotter Kaia 
Dahle Nyhus illustrerat. 

Kaias barnsliga bilder och 
Gros text utgår från barnets 
perspektiv. Inga ser sina 
föräldrar dra i krig med 
knutna nävar, krossat glas 
och alltmer groteskt förvridna 
ansikten. Hon tar ansvar för 
sina småsyskon och varit 
spion i kriget mellan 
föräldrarna. Hon gråter inte, 
hon ler, hon är duktig, för hon 
klarar det mesta, skola, bröder, kassar och resor. Men hon är inte tillräckligt duktig för 
mamma gråter. Hon bär en tung börda på sina axlar Inga och tillslut orkar hon inte 
mer. Och då finns det som i alla böcker av Gro vuxna som lyssnar och hjälper. Alltid, 
alltid hoppfullt. 

  

Fler böcker av Gro Dahle hittar du på Laholms bibliotek.  

 

  



 


