
PRESSMEDDELANDE:

Min Sussirull
– om svartsjuka och kärlek i relationen mellan barn och vuxen               
I bilderboken Min Sussirull samarbetar Emma Virke för första gången 
med den uppmärksammade illustratören Ida Björs.

Sussirull är huvudpersonens kärleksfulla smeknamn på sin moster. Hon brukar komma varje lördag full 
av roliga upptåg – en leksugen vuxen som förgyller tillvaron. Men en lördag kommer hon inte. 
Hon ska träffa någon som heter Tomas istället. Inte konstigt att svartsjukan slår till med kraft!

Barns nära relationer
I många barns liv finns oerhört viktiga relationer till andra vuxna än föräldrarna. Det tog Emma Virke 
fasta på när hon skrev berättelsen om Sussirull, som även inspirerats av hennes relation till sin egen 
systerson. Men till skillnad från föräldra-barnrelationen, kan kontakten med en annan vuxen snabbt 
förändras av sådant som ligger utanför barnets kontroll. I den utsattheten ligger svartsjukan på lur, men 
Sussirull och hennes syskonbarn lyckas hitta en lösning tillsammans. 
     Emma Virke har tidigare skapat både text och bild i egna bilderböcker, och illustrerat andra förfat-
tares texter. Nu axlar hon för första gången författarrollen i samarbete med en annan illustratör.

❁ 

Stockholm 19 augusti 2014



– Eftersom jag har skapat bilderböcker i samarbete med andra tidigare, var den här nya rollen inte helt 
okänd för mig, säger Emma Virke. Men det var magiskt att se Idas bilder växa fram! Hon öppnade upp min 
historia så att den blev så mycket mer, en helt ny värld som jag inte hade kunnat föreställa mig, men som jag 
tyckte väldigt mycket om. 

Färgklang och humor
Att just Ida Björs valdes som illustratör är långt ifrån någon slump. För trots att Min Sussirull endast är Idas 
andra bilderbok, har hennes bilder uppmärksammats stort. Förra året tilldelades hon konstnärsstipendiet till 
minne Björn Berg som skapat de odödliga bilderna av Emil i Lönneberga. Och när Sverige tidigare samma 
år var hedersgäst på den internationella barnboksmässan i Bologna, var Ida Björs en av de illustratörer 
valdes ut för att representera det allra bästa inom svensk barnbokskonst.
      Bilderna i Min Sussirull är gjorda i akryl med inslag av blyerts och färgpenna. De präglas både av Idas 
varmt inkännande och humoristiska blick för människor, och av hennes fantastiska färgbehandling. Här ställs 
klara nyanser mot varandra på ett sätt som ger rörelsen och rytmen i teckningen ännu mer vibrerande liv.

Samarbete med mersmak
Emma Virke är mer än nöjd med resultatet och berättar att hon var så sugen på att samarbeta med Ida 
Björs att hon frågade om flera olika projekt samtidigt. Den 6 september inviger de båda därför utställningen 
”Sagoöar och brobyggen – tre samtida bilderbokskonstnärer” på Teckningsmuseet i Laholm tillsammans 
med Sara Lundberg, en annan av Alvina förlags bilderboksskapare. Och kanske kommer samarbetet inom 
kort att ge ännu fler spännande resultat!
  
Min Sussirull vänder sig till barn i åldern 3–6 år och finns i butik från den  9 september.
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