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Dramatiseringsrätter för barnböcker hos Colombine: 
 
MARIA GRIPE – hela produktionen     3 
 
TOVE JANSSON/Moomin Characters – hela produktionen   4 
 
GÖSTA KNUTSSON/Sagogränd – ”Pelle Svanslös”-böckerna 5 
 
BARBRO LINDGREN – hela produktionen    6 
 
FRIDA NILSSON – hela produktionen    7 
 
MONI NILSSON – ”Tsatsiki”-böckerna, ”Kompisen”-böckerna,  
”Lova, sa Smulan”, ”Sejtes skatt”     8 
 
ULF NILSSON – hela produktionen     9 
 
ULF STARK – hela produktionen     10 
 
KATARINA TAIKON – ”Katitzi”-böckerna   11 
 
MARTIN WIDMARK & HELENA WILLIS – ”LasseMaja”-böckerna 11 
 
JUJJA WIESLANDER – hela produktionen   12 
 
STINA WIRSÉN – ”Vem”-böckerna, ”Brokiga”-böckerna, ”Liten”,  
”Historien om Bodri” (tills m Hédi Fried)   13 
 
LENA OLLMARK – ”Den förskräckliga historien om lilla Hon” 14 
 
ELIAS & AGNES VÅHLUND – ”Handbok för Superhjältar”-böckerna 14 
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MARIA GRIPE 

Spöklik mystik, identitetssökande och utanförskap.  
 

Maria Gripe (1923–2007), en av barn- och ungdomslitteraturens giganter, 

betraktade inte sig själv som barnboksförfattare, utan menade att hon skrev 

om barn för läsare i alla åldrar. Hon skrev 36 böcker som till största del 

illustrerades av Harald Gripe.  

 

• Böckerna om Hugo och Josefin 

• Pappa Pellerins dotter 

• Glasblåsarns barn 

• Böckerna om Nattpappan 

• Elvis-böckerna 

• Tordyveln flyger i skymningen 

• Skuggserien 

• Agnes Cecilia 

• Trilogin om Lotten 
…och många fler 

 
Läs mer om Maria Gripe och hennes författarskap hos bokförlagen Bonnier 
Carlsen och Modernista. 
 
 

 
 

Illustration: Harald Gripe 

https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/11611/maria-gripe/
https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/11611/maria-gripe/
http://modernista.se/forfattare/maria-gripe
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TOVE JANSSON 

Katastrofglädje i den världsberömda, varmt älskade Mumindalen. 

Tove Jansson, (1914–2001) blev världsberömd för sina muminböcker. Hon är 
den mest översatta finländska författaren och muminböckerna har översatts till 
över fyrtio språk. 
 
Böckerna om Mumindalen målar upp en sagovärld med figurer med väldigt 
utpräglade personligheter, som är ganska lika oss. Huvudpersonen är oftast 
Mumintrollet självt. Bland övriga figurer finns Muminmamman, Muminpappan, 
Snorkfröken, Mymlan och henne syster Lilla My, Filifjonkan, Hemulen och 
Snusmumriken, för att bara nämna några. 
 

• Småtrollen och den stora översvämningen 

• Kometen kommer 

• Trollkarlens hatt 

• Muminpappans memoarer 

• Hur gick det sen? 

• Farlig midsommar 

• Trollvinter 

• Vem ska trösta knyttet? 

• Det osynliga barnet  

• Pappan och havet 

• Sent i november 

• Den farliga resan 
 
Läs mer om Tove Jansson och hennes författarskap hos Moomin Characters. 
 

 
Illustration: Cecilia Heikkilä/ © Moomin Characters 

https://www.moomin.com/sv/tove-jansson/
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GÖSTA KNUTSSON 

Den som vågar vara snäll vinner alltid i längden! 

Gösta Knutsson (1908–1973) skrev de numera klassiska böckerna om katten 
Pelle Svanslös. Pelles verkliga motsvarighet fanns i Småland där Gösta Knutsson 
tillbringade sina somrar: en katt som fått svansen avbiten av en råtta.  
Pelle Svanslös är en godhjärtad och godtrogen katt som ständigt blir lurad och 
mobbad av Elaka Måns och hans hangarounds Bill och Bull. Det goda segrar 
dock alltid och Pelle får även uppleva kärleken med Maja Gräddnos.  
 

• Pelle Svanslös på nya äventyr  
• Pelle Svanslös i Amerika  
• Pelle Svanslös klarar sig  
• Hur ska det gå för Pelle Svanslös? 
• Pelle Svanslös och taxen Max  
• Pelle Svanslös i skolan  
• Heja Pelle Svanslös  
• Pelle Svanslös fyller år 
• Pelle Svanslös och Maja Gräddnos  
• Trillingarna Svanslös  
• Alla tiders Pelle Svanslös  
• Pelle Svanslös räddar julen 
• Pelle Svanslös ger sig inte 

 

Läs mer om Gösta Knutssons böcker på Bonnier Carlsen och på Pelle Svanslös 

egen hemsida. 

 

Illustration: Ingrid Flygare/Sagogränd 

https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/12411/gosta-knutsson/
https://www.pellesvanslos.se/
https://www.pellesvanslos.se/
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BARBRO LINDGREN 
Språklig djärvhet och psykologisk nyansrikedom. 

Barbro Lindgren, född 1937, är en av våra absolut mest älskade barnboks-

författare. Hon är utbildad på Konstfack och Konstakademin. Vissa av sina 

böcker illustrerar hon själv, men sedan 1980-talet har hon också samarbetat 

med andra illustratörer, som till exempel Eva Eriksson. Lindgren har varit både 

nyskapande och normbildande. Sedan debuten 1965 har hon givit ut ett 

hundratal titlar och blivit översatt till cirka 30 språk. Senast i raden är Titta-

böckerna om Hamlet, Rödluvan och Tummelisa. 

 

• Böckerna om Loranga 

• Hemligt-böckerna 

• Sparvel-böckerna 

• Sagan om den lilla farbrorn 

• Böckerna om Den vilda bebin 

• Max-böckerna 

• Rosa-böckerna 

• Böckerna om Benny 

• Vems lilla mössa flyger 

• Titta-böckerna: Titta Hamlet, Titta Rödluvan och Titta Tummelisa 
… och många, många fler! 

 
Läs mer om Barbro Lindgrens böcker hos Rabén och Sjögren och Karneval 
Förlag. 
 

 

Illustration: Eva Eriksson 

http://www.rabensjogren.se/forfattare/115956-barbro-lindgren
https://www.karnevalforlag.se/forfattare/barbro-lindgren/
https://www.karnevalforlag.se/forfattare/barbro-lindgren/
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FRIDA NILSSON 
Om ensamhet och oväntad vänskap, med mycket humor och stort allvar.  

Frida Nilsson, född 1979, debuterade 2004 och har sedan dess utkommit med 

en rad böcker. Hennes författarskap präglas av språklig lekfullhet och 

genreflexibilitet, och hennes böcker har illustrerats av bland annat Stina Wirsén 

och Lotta Geffenblad. Frida Nilssons böcker är översatta till flera språk och hon 

är mångfaldigt prisbelönad både i Sverige och utomlands. 

 

• Kråkans otroliga liftarsemester 

• Hedvig-böckerna 

• Apstjärnan 

• Jag, Dante och miljonerna 

• Ryska kyssen 

• Jagger, Jagger 

• God jul, Lilla Lök 

• Ishavspirater 

• Det tunna svärdet 

• Lindormars land 

 

Läs mer om Frida Nilsson hos Natur & Kultur och hos Rabén & Sjögren. 
 

 
Illustration: Alexander Jansson  

https://www.nok.se/forfattare/n/frida-nilsson/
http://www.rabensjogren.se/forfattare/119458-frida-nilsson
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MONI NILSSON 
 

Världens bästa Tsatsiki och katharsis för smått folk. 

Moni Nilsson, född 1955, är framför allt känd för sina böcker om Tsatsiki, vilka 
även filmatiserats. Med sin förmåga att kombinera humor och värme med 
allvar och eftertanke har Moni Nilsson blivit en av Sveriges allra mest älskade 
barn- och ungdomsförfattare. Hon är flerfaldigt prisbelönad och hennes böcker 
är översatta till över tjugo språk. 
 

• Böckerna om Tsatsiki 

• Kompisen-böckerna 

• Lova, sa Smulan 

• Sejtes skatt 
 

Läs mer om Moni Nilsson och hennes böcker hos Natur & Kultur, Rabén & 
Sjögren eller på Monis hemsida. 
 
 

 
 

Illustration: Per Gustavsson 

https://www.nok.se/forfattare/n/moni-nilsson/
http://www.rabensjogren.se/forfattare/119234-moni-nilsson
http://www.rabensjogren.se/forfattare/119234-moni-nilsson
https://moni.se/


10 
 

ULF NILSSON 
Med varsam värme om universella livsfrågor för de yngsta. 
 

Ulf Nilsson (1948–2021) är känd som en av våra främsta bilderboksskapare. 
Under åren blev det närmare 120 böcker, de flesta tillsammans med 
illustratören Eva Eriksson. Flera av Ulf Nilssons böcker har med tiden funnit 
andra former och bland annat blivit opera, tecknad film, spelfilm, radio, teater, 
tv-sagor och till och med frimärken. Han är översatt till ett flertal språk.  
 

• Älskade lilla gris 

• Böckerna om Lilla syster Kanin  

• Den fräcka kråkan  

• En dag med mössens brandkår  

• Adjö, herr Muffin  

• Alla döda små djur  

• När vi var ensamma i världen 

• Ensam mullvad på en scen 

• Pappa och jag  

• Hemligt brev till hela världen 

• Mysterier och hemligheter-serien 

• Ost till alla möss 

• Böckerna om Kommissarie Gordon 
…och många, många fler 

 
Läs mer om Ulf Nilsson och hans författarskap hos Bonnier Carlsen. 
 

 
 

Illustration: Anna-Clara Tidholm  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Adj%C3%B6,_herr_Muffin
https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/11847/ulf-nilsson/
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ULF STARK 
Mästerligt om det stora i det lilla, med äventyret precis runt hörnet. 
 

Ulf Stark (1944–2017) fick sitt litterära genombrott med Dårfinkar & dönickar, 
som också blev en populär teveserie och, liksom flera av hans senare böcker, 
har den översatts till många språk. Ulf Starks författarskap är mångsidigt och 
han räknas som en av Sveriges främsta barn- och ungdomsförfattare. Han har 
samarbetat med flera av vår tids mest framstående bilderboksillustratörer. 
Med en omisskännlig röst och ett genuint barnperspektiv berör Ulf Starks 
texter hela livet. Det gäller bara att våga att slänga sig ut och följa med! 
 

• Dårfinkar & dönickar 

• Elmer-böckerna 

• Böckerna om Percy 

• Kan du vissla Johanna? 

• Ängeln och den blåa hästen 

• När pappa visade mig världsalltet 

• Lilla Asmodeus 

• Märklin och Turbin 

• En stjärna vid namn Ajax 

• Diktatorn 

• Min egen lilla liten 

• Pojken-böckerna 

• Kanel och Kanin och alla känslorna 
…och många fler 
 

Läs mer om Ulf Stark hos Rabén & Sjögren och hos Bonnier Carlsen.  
 

 
Illustration: Markus Majaluoma  

http://www.rabensjogren.se/forfattare/116256-ulf-stark
https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/12701/ulf-stark/
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KATARINA TAIKON 
Högaktuella klassiker med en rebellisk längtan efter rättvisa. 

Katarina Taikon (1932–1995) debuterade som författare med den 
självbiografiska Zigernerska, får ett explosivt genomslag och kallas i pressen ”en 
hårt ringande väckarklocka”. Men det var genom böckerna om Katitzi som 
Katarina nådde en riktigt stor publik. Serien gavs ut mellan 1969 och 1980. 

• Böckerna om Katitzi 

Läs mer hos Natur & Kultur eller på Taikon.se. 

 

Illustration: Johanna Hellgren 

MARTIN WIDMARK & HELENA WILLIS 
Humor och spänning i Sveriges mest sålda barnböcker. 
 

Maja och Lasse, som bor i den lilla staden Valleby, har ett brinnande intresse 
för mysterier och har därför startat en detektivbyrå. De brukar ofta hjälpa 
polismästaren med svåra fall. Inga gåtor är för svåra för Lasse och Maja! 

• Böckerna om LasseMajas detektivbyrå 

Läs mer på LasseMajas egen hemsida. 

 

 
 

Illustration: Helena Willis 

https://www.nok.se/forfattare/t/katarina-taikon/
https://www.taikon.se/
http://lassemaja.net/
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JUJJA WIESLANDER 
Om allt som växer och utvecklas: barn, växter och mänskliga relationer. 

Mest känd är Jujja Wieslander för sina böcker om Mamma Mu och Kråkan som 
hon skapat tillsammans med Tomas Wieslander och illustratören Sven 
Nordqvist. Författarparet står även bakom böckerna om Lillebror och 
Dagspöket och många fler. Jujja Wieslander är ledamot av Svenska 
barnboksakademien.  
 

• Mamma Mu-böckerna 

• Dagspöket-böckerna 

• Böckerna om Vina Vina 

• Lillebror-böckerna 

• Böckerna om Hjördis 

• Snälle Pelle 

• Moa Monster 

• Giraffer har korta halsar när de är små 
 
Läs mer om Jujja Wieslander och hennes författarskap hos Rabén & Sjögren 
eller på Jujjas egen hemsida. 
 

 
 

Illustration: Sven Nordqvist 

http://www.rabensjogren.se/forfattare/117021-jujja-wieslander
https://www.jujjawieslander.se/
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STINA WIRSÉN 
En av Sveriges absolut främsta illustratörer bjuder på skratt och igenkänning. 
 

Stina Wirsén, född 1968, tog examen från Konstfack 1992 och har varit verksam 
som illustratör sedan dess. Hon har bland annat gjort illustrationer till 
pekböcker, antologier, bokomslag, samt textböcker och bilderböcker. Hennes 
bilder i DN är vida kända och hennes minimalistiska har varit stilbildande. Stina 
Wirsén hör till en av våra mest omtyckta illustratörer och barnboks-författare 
med sin oefterhärmliga och oemotståndliga stil, älskad av både små och stora. 
 

• Vem-böckerna 

• Brokiga-böckerna 

• Liten 

• Historien om Bodri (tillsammans med Hédi Fried) 
 
Läs mer om Stina Wirsén och hennes böcker hos Bonnier Carlsén och på Stinas 
hemsida. 
 

 
 

Illustration: Stina Wirsén 

https://www.bonniercarlsen.se/forfattare/14265/stina-wirsen/
https://www.stinawirsen.se/
https://www.stinawirsen.se/
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LENA OLLMARK 
En annorlunda spökhistoria med spänning och skratt! 
 

I sitt första samarbete bjuder författaren Lena Ollmark och illustratören Per 
Gustavsson på absurd humor och lagom gastkramande skräck. Den 
förskräckliga historien om Lilla Hon är en ryslig och knasig berättelse. 
 

• Den förskräckliga historien om Lilla Hon 
 

Läs mer på Lena Ollmarks hemsida. 
 

 
Illustration: Per Gustavsson 

 

ELIAS & AGNES VÅHLUND 
Fantasieggande barnboksserie om mobbning. 

Elias Våhlund, född 1973, jobbar även som regissör, manusförfattare, 
skådespelare, stuntman, lärare och skivbolagsdirektör.  
Agnes Våhlund, född 1985, arbetade tidigare som grafisk formgivare och 
fotoredigerare innan hon beslöt sig för att helt fokusera på sitt illustrerande. 
 

• Handbok för superhjältar-serien  
 

Läs mer hos Rabén & Sjögren. 
 

 
Illustration: Agnes Våhlund 

https://ollmark.se/bocker/
http://www.rabensjogren.se/forfattare/168527-elias-vahlund
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