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Såsom i en spegel. Humorsvängar i bilderboken 

Rönns, Christel, Prilla och det farliga fyndet, Förlaget 2021 

En måste bara gilla Prilla! Vilken fantastisk bekantskap hon ändå är, denna lilla skogsmus med 
förkärlek för de stora orden, typografiskt återgivna i versaler, så de liksom sväller i betydelse. När 
stötte du senast på ordval som exceptionellt, originellt, monstruöst, kulturellt, kryptiskt, gigantiskt, 
groteskt, sensitivt eller absurt i en bilderbok med adress till de allra yngsta läsarna? De svåra orden 
ďůŝƌ�ŽĐŬƐĊ�ƉĊ�ďĂƌŶůŝƚƚĞƌćƌƚ�ŵĂŶĞƌ�ƐŶƵďďĞůƚƌĊĚĂƌ͗��ĨĂƚĂůƚ�ďůŝƌ�͟ĨĂůĂƚ͙�ĨĂƚŝ͙ĨĂůĂĨĞů͕͟�ĞŶŝŐŵĂ�
͟ĞŶŝ͙ĞŵŝŵĂ͙ŵĞŐĂŵĂŵŵĂ͘͟�^Žŵ�ŐƌĞƉƉ�ƵƉƉĨĂƚƚĂƐ�ĚĞ�ŵĊŶŐĂ�ĨĞůƐćŐŶŝŶŐĂƌŶĂͬƐƚĂǀŶŝŶŐĂƌŶĂ�ŝ�
barnböcker ofta ge den unga läsaren övertaget om hen vet bättre, men lika gärna kan det innebära 
att skämtet svävar över barnläsarens huvud, eller helt enkelt illustrerar barnets sökande i språket: 
hur heter det egentligen?  

Vad är  en spegel? 

Då Christel Rönns, som illustrerat över 100 barnböcker, ger sig tid att skapa egna verk blir det alltid 
formidabelt. Med respekt för bilderboksformatets hela vidd återkommer hon i Prilla och det farliga 
fyndet till samma persongalleri som i Jinko och det finurliga fröet (2020). Uppbyggnaden är enkel. 
Den något ängsliga Prilla hittar en blänkande spegel i skogsgläntan. Så kilar djur efter djur förbi. Det 
vitsiga är att spegeln uppfattas olika av dem alla, eftersom de är olika till sättet och spegelbilden blir 
därefter: dryg, sävlig, sugen på riktig fara. I Rönns skog sammanförs djur och växter som har helt 
andra habitat, de är fråntagna det mesta av sina djur-drag. Istället agerar de projektionsyta för en 
klurig lek kring vad en spegel är och innebär. Komiken är släkt med den Sven Nordqvist levererar i 
Nasse hittar en stol (1988) där en björn går längs en väg och hittar föremål han inte begriper vad de 
är: en stol, en skottkärra. 

Humor deluxe 

Att låta djurgänget förhålla sig till en spegel är superfyndigt. Det väcker tankar om självbild och 
självreflektion. Grisen, som såklart lystrar till namnet Rosa, ser mest rosa sockervadd och blir 
uttråkad, haren Jinko räds då han möter ett monster med långa öron och stora tänder. Mest nytta 
visar sig mullvaden Murgit ha av spegeln. Hon låter solens strålar fångas i den och får en strimma 
läsljus till sitt mullvardbo, där hon läser en bok om dränering av Mickan Waltari, en Kon Mari-bok 
som pläderar för att rensa ut ägodelar och klassikern Svindlande höjder. Genom att inte rygga för 
detaljer som också en vuxen medläsare roas av lyckas Rönns med det som är hennes signum, att 
skapa en mångbottnad, humoristisk berättelse som bärs upp av sin fylliga personteckning där varje 
ŵŝŶƐƉĞů�ćƌ�ƉĊ�ƉƌŝĐŬĞŶ͘�/ŶƚĞ�ďĂƌĂ�ŝ�ďŝůĚ�ƵƚĂŶ�ćǀĞŶ�ƐƉƌĊŬůŝŐƚ�ćƌ�ďŽŬĞŶ�ĚƌŝǀĞŶ͗�͟&ǇŶĚĞƚ�spegeln] stirrar 
tillbaka ƉĊ�ŚĞŶŶĞ�ŵĞĚ�ŽƌŽůŝŐĂ�ƂŐŽŶ�ŽĐŚ�ĚĂƌƌĂŶĚĞ�ŶŽƐ͟�ĞůůĞƌ�͟:ŝŶŬŽ�ĨƂƌƐƚĊƌ�ŝŶŐĞŶƚŝŶŐ�ŵĞŶ�ďůŝƌ�ƐůĂƚƚƌŝŐ�
Ăǀ�ĨĂƐĂ͘͟ En eloge till Christel Rönns som förvaltar småbarnsbilderboken exceptionellt väl i sin lek 
med absurditeter och på ett högst originellt vis skapar en bedårande berättelse.  

Mia Österlund 


