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ABC, eller står det V? I bokstavslandet som nu öppnar på Regionmuseet
gömmer sig såväl bus som buggar.

Ett talarpodium i formen av ett T, en S-formad scen och ett bulligt B. I
utställningen ”ABC-bokstavslek” är bokstäverna som gjorda för att
användas. Strax innanför entrén ligger ett A som är en karusell, men i
vilken ordning barnen tar sig an utställningen är helt upp till dem.
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–  Vissa börjar vid A, andra vid B, säger Roger Josefsson som är den som
sågat ut alla bokstäver som placerats på matten i det inre av
utställningsrummen.

De ska vara tjocka, så här tunga, menar han och plockar upp ett J, berättar
att det är här barn och vuxna besökare förr eller senare brukar sitta eller
ligga, kombinera versaler till ord och torn, försöka hitta sin egen bokstav.

–  Vi brukar inte bygga utställningarna så att de går att springa i, men Åsa
sa att hon ville det, så då har vi gjort så, säger Tor Svae som tillsammans
med Roger Josefsson producerat utställning i samarbete med
barnboksförlaget Bonnier Carlsen.

Den nyss bortgångne Lennart Hellsing som bland annat skrev den nu
kultförklarade barnboken ”ABC” (1961) är därmed inte representerad bland
de boksidor som syns här och var på museets väggar. Hans böcker ligger på
andra förlag.

Syftet med ”ABC-bokstavslek” är dock precis som Hellsings bok att på ett
pedagogiskt och lekfullt vis stimulera till språkinlärning och läslust.
Lekfullt var ordet. Och busigt.

– Som du ser sitter de inte helt i ordning, säger Tor Svae som därmed
avslöjar att vissa av de på väggarna uppsatta bokstäverna placerats ”fel”,
likt buggar att upptäcka för barnen.

Åsa Forsberg, konstpedagogen, tillägger att utställningen inte bara lämpar
sig för barns språkinlärning utan också sfi-elever. Sju olika språk är
representerade. Hon förvarnar dock för att man som vuxen får vara beredd
på att lokalerna är fulla med barn på förmiddagarna.

–  Vi har 50 grupper för förskoleklasser inbokade.

Vilka är era favoritbokstäver?

–  S för det bara känns bra, böljande. Solidaritet är också ett ord som borde
användas oftare, säger Tor Svae.

Åsa Forsberg tar upp tumstocken hon haft i handen, vecklar ut den till ett
M. Vänder sedan det upp och ned.

–  Jag hade en katt som hette Måns som en gång försvann vid Willys och
efter det kallade jag honom Wilda Måns.
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