
Författare och illustratörer Bok Happy Meal 2019 

 

Jörn Spolander (född 1970) är redaktionschef tidskriften Forskning och framsteg. Han har en fil.mag. 

i biologi och beteendevetenskap, och har arbetat som vetenskapsjournalist sedan slutet av 1990-

talet – bland annat på Hjärnkontoret i Sveriges Television. 

 

Stina Wirsén (född 1968) författare och illustratör, utbildad vid Konstfack i Stockholm som i 30 år 

illustrerat i Dagens Nyheter. Numera ägnar hon sig mest åt sitt författande och att illustrera egna och 

andra författares böcker. Hon är översatt till flera andra språk och är prisbelönt. 

 

Lisa Moroni (född 1983) gick det estetiska programmet med inriktning på konst och formgivning i 

gymnasiet och därpå Barn- och ungdomslitteraturlinjen på Skrivarakademin. Hon både skriver och 

illustrerar böcker för barn, ofta i samarbete med sin mamma Eva Eriksson. Böckerna om Julia har 

blivit mycket omtyckta av små barn.  

 

Eva Eriksson (född 1949) är illustratör och författare, utbildad teckningslärare på Konstfack. Hon har 

illustrerat de flesta av Barbro Lindgrens böcker, men också samarbetat med många andra välkända 

svenska barnboksförfattare. Hennes teckningar träffar alltid mitt i prick och har ofta en humoristisk 

knorr. Eva Eriksson är flerfaldigt prisbelönt.  

 

Essi Kummu (född 1977) arbetade som manusförfattare i flera konstnärliga arbetsgrupper, var också 

medlem i koreografen Satu Tuomistos band Riisuttuna Dance Work. Hon har skrivit noveller, 

romaner, barnlitteratur och manuskript. Hon nominerades till Finlandias Juniorpris för Pratsamme 

Elias i januari 2012. 

 

Marika Maijala (född 1974) är uppmärksammad barnboksillustratör som bor och arbetar 

i Helsingfors. Utöver böcker illustrerar Marika även i tidningar och för finska designföretag. Hon har 

illustrerat bland annat klassikern Mary Poppins och varit med och skapat experimentella barnböcker. 

Hon har bland andra utmärkelser fått Finlands mest prestigefyllda pris, Rudolf Koivu-priset, och 

nominerats till Finlandias Juniorpris.  

Jan Lööf (född 1940) är illustratör, författare, serieskapare och jazzmusiker. Han har gjort serierna 

Felix och Ville och ett stort antal populära bilderböcker som Sagan om det röda äpplet, ABC boken, 

Sifferboken, Skrotnisse och flera böcker om Pelle. Jan Lööf har belönats med en lång rad priser.  

 

Lena Anderson (född 1939)  

är utbildad på Konstfack i Stockholm. Hon arbetade först i tidningsvärlden där hon träffade Christina 

Björk och ett framgångsrikt samarbete inleddes. Barnboksfiguren Linnea föddes och bland annat 

boken Linnea i målarens trädgård, som kom ut 1985, blev en av de mest framgångsrika svenska 

barnböckerna i modern tid. Lena Anderson har skapat flera odödliga figurer i egna böcker och vunnit 

en lång rad priser och utmärkelser. 

 

Lennart Hellsing (1919-2015)  

är en av de riktigt stora svenska författarna, verksam ända fram till sin död. Över hundra böcker bär 



hans signatur, mest barnböcker, och de flesta rimmade. Vem känner inte till Herr Gurka, Krakel 

Spektakel och Kusin Vitamin? Den krångliga kråkan gavs ut redan 1953. För sitt långa, rika 

författarskap har han tilldelats en lång rad prestigefyllda utmärkelser. 

 

Poul Ströyer (1923-1996) tecknade humoristiska och bitska, oftast politiska karikatyrer. Stilen var 

enkel men träffsäker. Hans ”gubbar” i Dagens Nyheter roade läsarna dagligen i nästan tio år.  Han var 

även en framgångsrik målare och känd illustratör av egna och andras barnböcker och för sitt 

samarbete med barnboksförfattaren Lennart Hellsing. 

  



Boktexter Bok Happy Meal 2019 

 

Heja jorden! 

En annorlunda bok för barn om klimatet med en fantasirik berättelse om flickan Jol, som bor på en 

annan planet och som i ett stort rymdteleskop kan spana på jorden och upptäcker något underligt. 

Boken har även en faktadel om klimat och miljö.  

 

Julia sätter sig 

Kan man sitta här? undrar nyfikna Julia. Hon vill sätta sig på dockans lilla, lilla stol. Oj! Den gick visst 

sönder. Men det gör inget. Det finns ju så många andra saker som Julia kan sätta sig på. Bollen 

kanske ... 

 

Pratsamme Elias 

Elias går i första klass och är vanligtvis pratsam, men nu är orden borta.  Han och hans lillasyster har 

två hem: pappas nya i staden och mammas gamla på landet. Och bästa vännen Priit bor så långt 

borta att man måste ta sig över ett helt hav för att komma till honom.  

 

Bergtrollens nya hem 

Bergtrollen lever ett fattigt liv i en grotta i bergen.  Lilltrollet Knutte tycker inte att det är så kul och 

brukar roa sig med att spionera på skogstrollen i dalen. De verkar ha så roligt.  Där skulle Knutte vilja 

bo! 

 

Tick-Tack 

Att tiden kan gå är svårt att förstå men en klocka är bra för små djurbarn att ha! Dom lär sig lätt när 

klockan är 1, då får alla gå ut med farbror Knut! 

 

Den krångliga kråkan 

Det växte en skog på Kråkmåla hed,  

men man såg inte skogen för bara träd.  

Där bodde sju kråkor – kråkfar och kråkmor  

och fyra kråksystrar och en kråkbror. 

Bonden sätter kråkan på straffarbete, men den gör bara bus. Vad ska bonden göra med den krångliga 

kråkan?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


