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Fint fångat om de stora känslorna
I Sofia Hedmans bok Hannes hjärta Jenny blir kärleken till ett drama som sätter vänskap på 
prov.
Hannes och Samuel är bästisar, så där verkligen supernära. De har känt varandra sedan de föddes. 
De bor nära varandra och cyklar tillsammans till skolan varje idag. De går i samma klass, i femman.
De skejtar ihop och de kan prata om allvarliga och svåra saker med varandra och om känslor. Men 
så händer något med Hannes som han inte vågar prata med Samuel om. Han blir kär i Jenny i deras 
klass. Samma Jenny som han har känt så länge men nu plötsligt efter sommarlovet ser han henne på
ett annat sätt, håret som glänser i solen, gnistrande tänder och en rosa tungspets. 
Jag fastnar i de här beskrivningarna av hur Hannes ser på Jenny. Tänker en på tungspetsar och vita 
tänder? När en är elva år? Det låter som reklamens bildspråk. Men det är en liten detalj i denna 
kapitelbok om den första kärleken och vänskap som sätts på prov. Boken handlar om känslor, stora 
känslor och hur svårt det är att hantera dessa. Både positiva lyckliga känslor och de svarta 
avgrundsdjupa av besvikelse. 
Sofia Hedman fångar fint vardagen med små detaljer som bullar och mjölk, tuff-skejta lite för nära 
gamla tanter, innebandy på rasten och situationer i klassrummet. Hannes hjärta Jenny heter boken 
men den viktigaste relationen är den mellan Hannes och bästisen Samuel. Tjejer kommer och går 
men vänskap består är bokens sensmoral. Att vänskap är bland det viktigaste i livet håller jag med 
om så klart, men beskrivningen av Jenny har jag svårt för. En pipskrikig tjej som inte är att lita på. 
Lite onödigt. Men det finns andra skildringar av andra tjejer av den mer pålitliga och kavata sorten. 
Allt medan dramat mellan Hannes, Jenny och Samuel fortlöper händer det annat i livet så klart och 
här får vi lära oss lite om medborgarpåverkan och kommunal demokrati. Det är fint och väldigt fint 
är det när barnen med hjälp bra vuxna får ställa i ordning en skejthall. 
Kärlek är svårt men det finns mycket annat som gör livet värt att leva. Och nya kärlekar kan komma
smygande från oväntade håll…
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