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Höstens stora nordiska barnbokssatsning på McDonald’s i samarbete med 
Läsrörelsen går in på sin fjärde vecka. Från fredagen den 29 oktober och en 
vecka framåt får alla som köper Happy Meal Vitello får en puss eller Sagoresan 
– från Junibacken till Nangilima. 

Vitello får en puss är skriven av Kim Fupz Aakeson och illustrerad av Niels Bo 
Bojesen. Vitello leker inte med flickor! Men i huset bredvid flyttar det in en flicka och 
hon har en snurrig hamster. Vitello har aldrig sett en snurrig hamster… 

Sagoresan – från Junibacken till Nangilima är skriven av Astrid Lindgren och 
illustrerad av Marit Törnqvist. En svindlande resa i Astrid Lindgrens sagovärld. Titta in 
hos Madicken, träffa Karlsson på taket, Emil, Nils Karlsson-Pyssling och flera andra 
kända figurer! 

Kort om veckans författare och illustratörer  
Kim Fupz Aakeson (född 1958) är en mångsidig dansk författare. Han debuterade 
1982 som serietecknare och dessförinnan var han frilansillustratör i olika tidningar. 
Han har skrivit ett 40-tal böcker för både barn och vuxna, pjäser för scen och radio 
och gjort film. Han har belönats med bl a Gyldendals stora barnbokspris 2010. 

Niels Bo Bojesen är utbildad vid Danmarks designskola i Köpenhamn och vid 
School of Visual Arts i New York. Han illustrerar barnböcker och ritar serier i Jylland-
posten. Han arbetar också som lärare vid Danmarkas designskola och Designskolan 
i Kolding. 

Astrid Lindgren (1907-2002), Sveriges mest namnkunniga författare med över 100 
böcker översatta till närmare 90 språk och i upplagor på nästan 150 miljoner 
exemplar. Hon har fått de flesta priser och utmärkelser som en barnboksförfattare 
kan få. ALMA-priset (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne) som är världens 
största litteraturpris näst Nobelpriset, är ett av de priser som har instiftats i hennes 
namn. 

Marit Törnqvist (född 1964) är utbildad på konstakademin i Amsterdam. Hon har 
illustrerat både svenska och holländska bilderböcker och även skrivit några egna. 
Böcker som hon har illustrerat finnsöversatta till många språk. Hon har fått ett antal 
utmärkelser, både svenska och holländska. I Sverige är hon mest känd för att ha 
skapat scenografin till Sagotåget på Junibacken. Hon är nominerad till ALMA-priset 
2010. 

 

 

 



För ytterligare information:  
Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen, tel 070-625 81 74,reslegard@yahoo.se 
Titti Grahl, presskontakt Läsrörelsen 073-610 23 93, titti.grahl@bredband.net 
Lena Uhlander, presskontakt Läsrörelsen, 070-572 86 65,lena.uhlander@telia.com 
Susanne Rydjer, ansvarig för lässatsningen på McDonald’s, tel 070-354 85 
06, susanne.rydjer@se.mcd.com  
Sara Jansson, McDonald’s, 070-354 85 69, sara.jansson@se.mcd.com 

Läsrörelsen bildades i februari 1999. Läsrörelsens första kampanj som också 
kallades Läsrörelsen startade på Bok & Bibliotek i Göteborg i september 2000 och 
tog motto "Ge dina barn ett språk", som nu är föreningens motto. Bakgrunden var 
dels rapporter om föräldrars sjunkande läsning för sina små barn, dels en OECD-
rapport som visade att vuxna svenskar hade en bristande läs- och skrivförmåga. 
Initiativtagare var Elisabet Reslegård och Bengt Westeberg som samarbetat under 
Dyslexikampanjen och idégivaren Kerstin Lööv Kampanjen Läsrörelsen pågick från 
hösten 2000 till våren 2002. Läsrörelsens andra landsomfatande kampanj Lär för 
livet, invigdes på Bok & Bibliotek i Göteborg i september 2002. Kampanjen fortsatte 
under 2005. Lär för livet handlade om lärandets olika aspekter. Nyckelordet var 
nyfikenhet. Läsrörelsen bedriver verksamhet även efter att den andra kampanjen är 
slutförd, både i projektform och allmänt kring läsfrämjandet under mottot "Ge dina 
barn ett språk". 
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