
	
	
Pressinformation: Jenny Jägerfeld är äntligen tillbaka – nu 
släpps Brorsan är kung! 
 
Nu är Augustvinnaren och psykologen Jenny Jägerfeld tillbaka med Brorsan är kung! – en 
gripande berättelse om vänskap, normbrytning och att hitta sig själv i ett samhälle som inte 
alltid uppmanar en att göra det. 
 
”Jag har träffat flera barn som redan i tidig ålder har haft funderingar kring sin könsidentitet. 
Förra våren träffade jag en liten kille (född som juridisk flicka) som frågade mig: Men kanske 
skulle det kunna gå att jag blir pojke tills dess att jag börjar skolan? Då började jag leta efter 
böcker att ge till honom, böcker som beskrev det han kände. Men jag hittade inget som 
funkade. Bara många sorgliga filmer på Youtube från unga transpersoner som mådde 
jättedåligt. Då bestämde jag mig för att skriva en bok som berörde detta tema. Eftersom jag 
själv inte är transperson har jag, förutom att läsa och titta på filmer där transpersoner 
beskriver sitt liv och de svårigheter de utsätts för, tagit hjälp av olika personer som har 
transerfarenhet. Detta är EN historia om en transkille. Den är givetvis inte representativ för 
allas liv. Men jag hoppas att den hjälper människor att fatta något som är livsnödvändigt att 
de fattar. Det är så jävla viktigt, säger författaren Jenny Jägerfeld om boken. 
 

Måns bor egentligen i Stockholm, där är allt ganska trist 
och jobbigt. Men nu är han i en ny stad över sommaren. 
Han har följt med sin mamma till Malmö där hon ska 
jobba. En av de första dagarna träffar han på Mikkel, en 
kille som ser helt livsfarlig ut, ögonen är smala, arga 
springor och han har tatueringar över hela armarna. 
Mikkel utmanar Måns på skateboard, och Måns lyckas 
mycket bättre än Mikkel hade trott. Från och med den 
dagen börjar de hänga och Måns har aldrig haft så roligt 
med någon annan. Sommaren i Malmö verkar bli den 
bästa i Måns elvaåriga liv. Men vad händer när ens 
nyvunna vän inte tycker att man varit ärlig med allt? 
 
"Jag såg mig omkring. Taket var vitt och nästan lika högt 
som himlen och hölls upp med hjälp av enorma röda 
stålbalkar. Jag läste på en skylt, svarta bokstäver på vit 
botten: MALMÖ. Inom mig pirrade något slags bubblig 
förväntan. För här visste ingen något om mig. Här kunde 
jag vara precis exakt den jag var.” 

 
Jenny Jägerfeld, född 1974, är psykolog och författare. Hennes bok Här ligger jag och 
blöder vann Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok 2010 och blev nominerad till 
Slangbellan. Förutom att ofta höras i radio och sända podden Superältarna har hon 
samtalsserierna Psykologer läser böcker, Psykologer tittar på film och Psykologer går på 
teater. En gång reste hon från Danmark till Indien i en risig röd buss. Det tog femtio dagar. 
Hon har också jobbat som postsorterare, biokassörska, servitris, karaokevärdinna och inom 
hemtjänsten. 
 
Brorsan är kung! (för 9-12 år) utkommer på Rabén & Sjögren den 15/9. För pressrelaterade 
frågor, recensionsexemplar och/eller intervjuförfrågningar vänligen kontakta Madeleine Carlsson, 
Skugge&co, madeleine.carlsson@skuggeco.se, mob: 070-678 19 90. 


