
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
När vardagen får vingar

Österlund, Maria

Published in:
Opsis barnkultur

Published: 01/01/2020

Document Version
Accepted author manuscript

Document License
Publisher rights policy

Link to publication

Please cite the original version:
Österlund, M. (2020). När vardagen får vingar: Recension av Solja Krapu-Kallio och Sara Gimbergssons Kråkan.
Opsis barnkultur, (1), 50–51. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201147636

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/c79f358f-f111-49b1-be74-1f5a96ef36dc
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201147636


När vardagen får vingar 

Krapu-Kallio, Solja & Gimbergsson, Sara, Kråkan, Opal, 2019. 

Solja Krapu-Kallio och Sara Gimbergssons bilderbok Kråkan är en längtansbok. I den norrländska 

storfamiljen, tecknad i kråksvart, bor Kajsa. Hennes pappa är konduktör och därför borta hemifrån i 

långa perioder. Han leker med Kajsa och berättar för henne om en tam kråka, som han säger sig ha 

haft då han var liten. Kajsa fylls till bredden av längtan efter en egen kråka. Den hemligheten delar 

hon med bästisen med det samtidsklingande namnet Winda, och i skolvardagen tisslar och tasslar de 

kring kråklängtan. Gimbergsson tecknar in längtanskråkan i bild genom att göra den transparent och 

markerar på det sättet dess tillhörighet i fantasin. I Krapu-Kallios beskrivning flyter fågeldrag in i 

människokroppen, Kajsa sitter närmast pappa i soffan ”under vingen, i armhålan” medan fågeln har 

”fågelfötter” istället för klor. Berättelsen om saknaden efter en frånvarande förälder är lågmält och 

vardagsnära skildrad. Bilderna gestaltar den fantasi som ger vardagen vingar. Gimbergssons 

vardagsskildring är varm, med sinne för blickriktningar och relationer. Hon jobbar i gråtoner i 

kombination med bjärtare färger, som de uppfriskande, piggt cerisa husfasaderna. Som helhet ger 

boken ett fylligt intryck. 

Spänningen kring kråkan utgör bokens nerv. Intrigen är mest hittepå och tröstesaga som pappan 

förser den längtande dottern med. En sådan läsning understöds av att pappans kråka kan just det 

Kajsa tampas med i skolan, som att lära sig addition. Det är pappas tamkråka en hejare på. 

Gungscener är skåpmat i bilderböcker, och det är givande att följa hur bilderboksmakare hanterar 

gungandet. Här ger gungan fart och fläkt ”Nu flyger vi!” ropar Winda. ”Precis som du-vet-vad”” 

svarar Kajsa och fantiserar om fågeln.  

Sara Gimbergsson och Solja Krapu-Kallio har tidigare gett ut den finstämda bilderboken Vad drömde 

du om? (2015) där Li vaknar med trasselhår och berättar sina drömmar för sin mamma. Både där och 

i Kråkan laborerar Gimbergsson glatt med perspektiven, bildvinklarna är lekfullt skeva, gestalterna 

förekommer i periferin medan fantasifågelns fågelperspektiv kan överskugga ett helt uppslag. 

Rörelsemönster och text som rytmiserar berättandet går fint ihop och gemensamt balanserar text 

och bild mellan spänningselementet kring kråkhemligheten och landningar i en trygg vardag, som 

med små medel markeras som samtida, mest genom mobiltelefonerna. Att familjen på slutet sitter 

samlad i tv-soffan är kanhända en anomali, men att tonåringen har en mobiltelefon i handen pekar 

mot dagens skärmbruk. Då Gimbergsson inte arbetar med uppslagshelheter utan låter varje bild stå 

för sig riskerar en viss oreda uppstå, men å andra sidan är ambitionen just att skildra en myllrande 

vardag där alla är upptagna med sitt lovvärd. Kråkan är en enkel berättelse med avstamp i vardagen 

men som lyfter på fantasins vingar. Att följa hur det granngula ljusskenet lyser upp, hur vårvindarna 

kastar och hur familjelivet vecklar ut sig är ingen dum läsupplevelse. 

Mia Österlund 


