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Marit Törnqvist werd geboren als dochter van een
Zweedse vader en een Nederlandse moeder. Haar
ouders kochten een oude boerderij in het Zuid-
Zweedse Småland, de streek waar Astrid Lindgren
was opgegroeid en waar de familie voortaan de va-
kanties zou doorbrengen. 
Tijdens een van die vakanties besloot Marit een
uitgeverij te bezoeken. Het werd Rabén & Sjögren
in Stockholm waar ook het werk van Astrid Lind-
gren verscheen. Op die zomerdag in 1988 legde
Törnqvist met een map vol tekeningen zelf het
fundament voor een jarenlange samenwerking
met Astrid Lindgren. 
Een samenwerking, waarbij
Lindgren de jonge illustratrice
volledig haar eigen gang liet gaan 
en die culmineerde in het omvangrijke project
Juni backen. Op 8 juni 1996 werd het driedimen-
sionale themahuis in Stockholm feestelijk ge-
opend door de Zweedse koninklijke familie; het
ontwerp was volledig van de hand van Törnqvist.
Ruim twee jaar werkte ze aan het miljoenenpro-
ject, tijdens de hoogtijdagen begeleidde ze meer
dan zestig decorbouwers. Bezoekers worden met
een kabelbaantje door een zeven meter hoge
ruimte van duizend vierkante meter geleid, waar
de verhalen over Madieke, Emil, Karlsson, Nils
Ukkepuk, Ronja en Karel en Jonatan Leeuwen-
hart tot leven komen. Haar ontwerp leverde
Törnqvist de Zweedse Lidmanprijs en de Emil-
prijs op en de eretitel Stockholmer van het jaar
1996.

Uit: 
Tekenaars – Kinderboekenillustratoren geportretteerd
door Joukje Akveld 
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, 2010

Voor haar boeken werd Marit Törnqvist onder
meer bekroond met een Zilveren Griffel, een
Gouden Penseel en de Vlaamse Boekenleeuw.



astrid lindgren & marit törnqvist

Verjaardagskalender

EAN 978 90 8967 166 0
Formaat 25 x 30 cm

Adviesverkoopprijs € 12,50

Pippi Langkous, Emil van de Hazel hoeve, Karlsson van het dak,
Ronja de Roversdochter; iedere maand een andere plaat uit
één van die prachtige verhalen van Astrid Lindgren. De uit -
gewerkte tekeningen verschenen eerder in het boek Verhalen -
 reis, met teksten van Astrid Lindgren zelf. Twaalf van de mooiste
tekeningen uit Verhalenreis zijn voor deze exclusieve Astrid Lind-
gren-verjaardagskalender gebruikt.

In Schemerland

EAN 978 90 8967 142 4
€ 13,50

40 bladzijden
Gebonden

Formaat 22 x 28,5 cm
Vertaald uit het Zweeds door

Rita Törnqvist-Verschuur

Posters

Vijf van de illustraties die Marit Törnqvist maakte voor Verhalenreis van Astrid
Lindgren zijn exclusief als poster verkrijgbaar.
Te bestellen bij de uitgever per 6 exemplaren. 
Adviesverkoopprijs per stuk € 4,95

Ansichtkaarten

Te bestellen bij de uitgever 
in setjes van 10

Adviesverkoopprijs per stuk € 0,70

Verhalenreis

EAN 978 90 8967 063 2
€ 12,50

40 bladzijden
Gebonden

Formaat 24 x 22 cm
Vertaald uit het Zweeds

door Rita Törnqvist-
Verschuur

De rode vogel

EAN 978 90 8967 127 1
€ 13,50

40 bladzijden
Gebonden

Formaat 22 x 28,5 cm
Vertaald uit het Zweeds door

Rita Törnqvist-Verschuur

Thomas ligt al heel erg lang in bed, hij heeft pijn
aan zijn been en kan waarschijnlijk nooit meer
lopen. Maar iedere avond als het begint te sche-
meren, tikt er een klein mannetje tegen het
raam: meneer Rozenstaf. Hij neemt Thomas
mee, dwars door het raam, naar Schemerland.
Dat is een heel bijzonder land, waar Thomas zelf
een bus mag rijden, een tram besturen, en zelfs
vliegen.
Thomas vraagt zich af of dat eigenlijk wel kan.
‘Dat doet er niet toe,’ zegt meneer Rozenstaf.

‘Dat doet er niet toe in Schemerland.’

Mattias en Anna zijn twee weeskinderen die
wonen bij een boer in het grauwe, treurige Mira.
Daar moeten ze werken en mogen vooral geen
leuke dingen doen. Ze kijken stiekem uit naar de
winter, want in de winter mogen ze naar school.
Als het zover is, blijkt school maar een schrale
troost te zijn. Op een dag, als ze door de sneeuw
naar school lopen, zien Mattias en Anna een rode
vogel. De vogel brengt de weeskinderen naar een
bijzondere plek: de Zonneweide.

Acht van de illustraties die Marit Törnqvist maakte
voor Verhalenreis van Astrid Lindgren zijn exclusief
als ansichtkaart verkrijgbaar.

Het Kersendal, uit De gebroeders Leeuwenhart
Wasa-stad, uit Karlsson van het dak
Feest op de Hazelhoeve, uit Emil van de Hazelhoeve
Karlssons huis, uit Karlsson van het dak
Pippi in bed, uit Pippi Langkous
Junibacken, uit Madieke van het rode huis
Bertil en Niels in bad, uit Niels Ukkepuk

De burcht van Mattis, uit Ronja de roversdochter

In het kinderboekenmuseum Juni -
backen in Stockholm kan de bezoeker
een bijzondere treinreis door de boe-
ken van Astrid Lindgren maken.
Aan de hand van de originele tekenin-
gen die Marit Törnqvist maakte voor
het museum, in combinatie met de
tekst van Astrid Lindgren, is het nu
mogelijk om deze reis ook in boek -
vorm te beleven. 
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