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Härligt och hemskt på kalas 

Emma Adbåge: Slottet. Lilla Pirat, 2019. 

 

Emma Adbåges verklista är minst sagt imponerande. Sedan debuten 2001 har hon skrivit och 

illustrerat för barn, både självständigt och tillsammans med andra. Som en röd tråd genom 

hennes böcker löper ett barnnära perspektiv på liv och vardag. Detta gäller inte minst 

bilderboken Gropen som hon fick Augustpriset för 2018. I den kontrasteras barns 

frihetslängtan, fantasi- och lekförmåga mot vuxnas behov av och skyldighet att skydda och 

värna om barnen. 

Adbåges allra senaste bilderbok, Slottet (2019), tar oss in i huvudet på ett barn. 

Närmare bestämt ett 3-årigt jag som ska gå på barnkalas. Kalas är stora händelser i små 

barns liv. Därför är de flitigt förekommande arenor för att iscensätta laddade berättelser om 

och för barn. Adbåge lyckas ändå muta in en egen klockren variant på temat ”härligt och 

hemskt att gå på kalas”. Först den evighetslånga väntan på att få ge sig iväg, skickligt fångad i 

en svit bilder på öppningssidan där bokjaget med varierat minspel fördriver väntan med att 

åla omkring i en stor länstol. Sedan själva kalaset med sina spänningsmoment av tårtätning 

och paketöppning. 

Den visuella gestaltningen av Adbåges uttrycksfulla karaktärer charmar och fyller ut 

den stramt hållna texten. Uppslaget där bokjaget, som kan vara flicka eller pojke, och hens 

mamma gör sig klara säger en hel del om deras inbördes förhållande. Först kammar 

mamman barnets trassliga hår, vilket av hens min att döma är en rätt så plågsam historia. 

Sedan får barnet greppa borsten och mamman utstå samma osköna behandling. Trots att 

mamman bara har en replik i hela boken är hon genomgående närvarande i bild, men lite vid 

sidan av så att hon finns där vid behov men ändå ger sitt barn utrymme. 

Brännpunkten i berättelsen är den present som födelsedagsbarnet Frej ska få. Det är 

ett rött leksaksslott som barnjaget varit med om att köpa men som hen nu får allt svårare att 

ge bort. Det handlar om starka känslor som Adbåge finkänsligt tar till vara. ”Åh vad jag vill ha 

det röda slottet själv” tänker barnjaget och fångas i en på pricken bild där hen krupit upp i 

sin säng och med ett krampaktigt grepp om paketet och hopknipna ögon ger uttryck för all 

den längtan och avundsjuka hen brottas med.  

Hur det sen går ska inte avslöjas här annat än att Adbåge bjussar på en snygg 

intrigvändning som gör att berättelsen tangerar större frågor kring varför det är så attraktivt 

att ha just precis det som andra vill ha. Ett fenomen som förstås inte enbart gäller barn utan 

i högsta grad också vuxna. 

Slottet är en finstämd och rolig läckerbit till bilderbok som varsamt slussar barnjaget 

igenom ett känslosvall och ut på andra sidan. Dessutom görs det så till synes mödolöst 

elegant att en begriper att det ligger mycket arbete bakom. 
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