LENA FRÖLANDER-ULF
”Det tycks finnas en uppfattning att barnböcker måste vara väldigt färggranna. Själv tycker jag att det finns rum för någon som också gör bilder
med mindre färg”, säger Lena Frölander-Ulf.
Lena har illustrerat flera
böcker. En av de mest
omtyckta är Mörkerboken.
I den är alla illustrationer
svart-vita. Det är ganska
ovanligt att en barnbok
inte har några färger.Vad
tycker du om Mörkerbokens
illustrationer? Tycker du att
en barnbok kan vara utan
färger?
Hannele Mikaela Taivassalo har skrivit texten till Mörkerboken, som
handlar om prinsessan Liten som inte alls är rädd trots att skogen
utanför hennes stora slott är mörk. Lena och Mikaela arbetade tillsammans med texten och bilderna.
Är du rädd för mörker? Varför tror du att mörkret är så
skrämmande? Finns det något annat du är rädd för? Varför tror du
att människor är rädda för saker?
Människor är ofta rädda för sådant som de inte känner till. Därför
kan mörkret verka otäckt, för att man inte vet vad som finns där.Vi
blir rädda när vi känner oss hotade eller tror att vi kan råka illa ut.
Man säger att kroppen blir rädd för att den förbereder sig på att fly
eller slåss. Tänk dig att du möter ett stort och farligt djur. Då måste
kroppen antingen fly eller kämpa mot det farliga. Det skulle inte
vara bra om kroppen inte alls reagerade, för då skulle man kanske
bli uppäten.

Lena använder olika tekniker då hon illustrerar
böcker. Hon brukar låta texten bestämma
vilken teknik hon ska använda. När hon
gjorde Mörkerboken använde hon en teknik
som heter skrapkartong. Det är en kartong
som har en speciell slags svart yta som du
kan skrapa bort med ett verktyg av metall.
Där du skrapat blir det vitt. Istället för att
teckna det svarta, som på ett vanligt vitt
papper, skrapar du alltså fram det vita.
Skrapkartong är ett ganska dyrt material. Du kan få en liknande effekt
med färgpennor och svart vaxkrita.
Färglägg pappret med färgpenna.
Använd gärna flera olika färger. Täck
sedan hela pappret med svart krita.
Skrapa fram figurer med hjälp av en
trubbig nål eller en penna. Du kan
också pröva att rita med vit färgpenna
eller krita på svart papper..

Titta noga i Lenas hus. Hittar du de här detaljerna?

I Lenas låda hittar du en ficklampa. Du kan använda den för att titta
runt i Lenas hus, ifall du tycker att det känns mörkt. Lys inte någon
annan i ögonen med ficklampan! Det kan kännas obehagligt.
KOM IHÅG ATT SÄTTA TILLBAKA ALLT
MATERIAL I LÅDAN NÄR DU ÄR KLAR!

