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De naam Marit Törnqvist is onlosmakelijk verbonden met die van Astrid Lindgren. De nauwe band 

met de Zweedse meestervertelster Lindgren loopt als een rode draad door het leven en werk van de 

Zweeds-Nederlandse illustratrice Törnqvist. In de jaren ’90 culmineerde de jarenlange connectie in 

hun samenwerking voor de realisatie van Junibacken, het verhalenhuis in Stockholm waarin Astrid 

Lindgrens literaire universum onder leiding van Marit Törnqvist tot leven gebracht werd. Dit najaar 

wijdt Literair Museum Hasselt een tentoonstelling aan de resultaten van die samenwerking. Een 

voorbeschouwing. 

 

Zoals Marit in eerdere interviews aangaf, maakte ze al op jonge leeftijd kennis met Astrid Lindgrens 

boeken dankzij het vertaalwerk van haar moeder, Rita Verschuur. Die laatste hield er naast 

professionele ook persoonlijke contacten met Astrid Lindgren op na.
1
 Ze kwamen regelmatig bij 

elkaar over de vloer, onder meer tijdens de zomers die de familie Törnqvist-Verschuur spendeerde in 

haar buitenverblijf in Småland, de geboortestreek van Lindgren. Op die manier leerde Marit als kind 

niet alleen de schrijfster maar ook de mens Astrid Lindgren kennen. Haar jeugd speelde zich 

grotendeels af in de omgeving waar ook Astrid opgroeide, en waar de tijd soms stil leek te blijven 

staan. Later, toen Marit pas afgestudeerd was van de Gerrit Rietveld Academie, werd ze in Zweden 

aangezocht om een verhaal van Astrid Lindgren te illustreren. När Bäckhultarn for till stan (bij ons 

uitgegeven als Een kalf valt uit de hemel, Ploegsma, 1989) werd goed onthaald en er volgden nog 

meer opdrachten. Uit Lindgrens rijke oeuvre verschenen verder nog När Adam Engelbrekt blev 

tvärarg (Kalle de kleine stierenvechter, Hoogland & van Klaveren, 1991), I Skymningslandet (In 

Schemerland, Querido, 1994) en Sunnanäng (De rode vogel, Hoogland & van Klaveren, 2003) met 

illustraties van Törnqvist.  

 

Gevarieerde reis doorheen Astrid Lindgrens verhalen 

Van een intense samenwerking was pas echt sprake toen Marit Törnqvist halfweg de jaren ‘90 

gevraagd werd om mee te werken aan de bouw van een Astrid Lindgrenmuseum. Junibacken, zoals 

het museum zou gaan heten, was opgevat als een 3D-reis doorheen de verhalen van Lindgren, en 

Törnqvist was voor de initiatiefnemers de geknipte persoon om het project vorm te geven. Ook 

Astrid was opgezet met deze keuze, omdat ze van Marits werk hield en vertrouwde op haar oordeel 

en vermogen om er op toe te zien dat de geest van haar verhalen gerespecteerd zou worden.
2
 

Speciaal voor het treinritje in Junibacken ontwierp Marit vervolgens een uitgebalanceerde nieuwe 

verhaallijn, die meanderde tussen uiteenlopende sterke, beeldrijke fragmenten uit verschillende van 

Astrids boeken. Uiteindelijk construeerde Marit samen met Astrid de tekst die de reis doorheen 

Lindgrens verhalen zou gaan begeleiden. Het resultaat, Sagoresan (of Verhalenreis),
3
 werd een 

boeiende “medley” waarvan de gevarieerdheid en kracht Lindgren zelf met verstomming sloegen. 

Tegen de tijd dat Junibacken gebouwd werd, was ze immers al een eind in de 80 en een groot deel 
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 Voor een relaas van Rita’s persoonlijke ontmoetingen met Astrid Lindgren verwijs ik graag naar haar boek 

Astrid Lindgren, een herinnering, uitgegeven bij Hoogland & van Klaveren. 
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 Zie (Kustermans, 2007, p. 338). 

3
 Verhalenreis werd in 2006 als prentenboek gepubliceerd door Hoogland & van Klaveren. 



van haar eigen boeken vergeten. Toen Marit haar de fragmenten voorlas die zij voor de verhalenreis 

uitgekozen had, riep Astrid uit: “Ooo! Nu snap ik waarom ik zo beroemd ben! Dit is echt goed! Dit is 

zo leuk!”
4
 

Dit geprivilegieerde inzicht van Marit Törnqvist, de blik achter de schermen van het fenomeen Astrid 

Lindgren die de persoonlijke band met zich meebracht, lijkt belangrijk te zijn geweest voor haar 

interpretatie van Lindgrens werken. Ze was een prille dertiger toen ze in het project stapte en er 

werd al eerder op gewezen dat het bijzonder is dat “zij de eerste illustrator van Astrid Lindgren is die 

zelf opgroeide met haar boeken.” (Schuurman, 1999, p. 116) Zelf beweerde Marit ooit dat 

“Junibacken voor een groot deel [voorkomt] uit de beelden die [ze] zelf als kind voor zich zag bij het 

lezen (of laten voorlezen door haar moeder, Rita Verschuur).” (Schuurman, 1999, p. 116) Marit weet 

de sfeer en toon van Astrids verhalen dan ook bijzonder goed te vatten, niet alleen in haar 

illustraties, maar ook en vooral in de uitwerking van haar decors voor Junibacken. 

 

Oer-Zweeds 

De hoogtepunten uit Lindgrens werken die Törnqvist in Sagoresan verzamelde, belichamen zoals 

gezegd de veelzijdigheid van dat oeuvre.
5
 Om te beginnen weerspiegelen de uitgebeelde scènes het 

weloverwogen evenwicht dat Astrid Lindgren in haar boeken wist te bewaren tussen universele 

thema’s enerzijds en uitgesproken Zweedse elementen anderzijds. Typisch Zweeds zijn bijvoorbeeld 

de passages uit In Schemerland en Karlsson van het dak, waarin het straatbeeld en de “skyline” van 

Stockholm de sfeer bepalen. Wie al eens in de Zweedse hoofdstad was, zal ongetwijfeld kunnen 

beamen dat Marit Törnqvist Stockholm erg herkenbaar weergeeft. Ook de fragmenten uit Michiel 

van de Hazelhoeve, die zich in Småland afspelen, konden moeilijk Zweedser zijn. Eerst en vooral zijn 

er de houten huizen in het kenmerkende “falu”-rood die overal op het Zweedse platteland te vinden 

zijn. De kleur van die huizen is zo ontzettend Zweeds dat de naam niet eens te vertalen valt. Wie 

“faluröd” zegt, zegt bijgevolg “landelijk Zweden”. Naast Marit Törnqvists accurate weergave van de 

stads- en plattelandsgezichten, ademen ook de scènes waarin folklore op het voorplan staat de sfeer 

van Astrid Lindgrens Zweden. Tijdens de Verhalenreis zie je onder meer hoe er in de Hazelhoeve 

feest gevierd wordt, compleet met traditionele maaltijden en het hijsen van de vlag. Dergelijke 

tradities spelen een belangrijke rol in de Zweedse samenleving en het is Marit Törnqvists verdienste 

dat ze zo levendig en treffend verbeeld zijn.  

 

Universeel  

In Junibacken staan de oer-Zweedse tradities en folkloristisch getinte passages tegenover 

fragmenten uit de sprookjesverhalen met avontuurlijke plots. Beiden facetten, het traditionele en 

het sprookjesachtige, zijn typerend voor Astrid Lindgrens werk. De fantasy-verhalen spelen zich af in 

een schijnbaar eeuwig “hier en nu” en staan los van een specifieke tijd of ruimte, waardoor er meer 

ruimte ontstaat voor de creativiteit van de illustrator. Het Kersendal in Nangijala uit De gebroeders 

Leeuwenhart is daar een sprekend voorbeeld van. Midden in het glooiende landschap met tientallen 

ontzettend mooie bloeiende kerselaars (dat overigens duidelijke echo’s van de overbekende 

illustraties van Ilon Wikland vertoont), bevindt zich het bruggetje waar een vissende Jonatan zijn 

kleine broer Kruimel opwacht. Marit schept hier een beeld van een idyllisch Arcadia, dat in 3D zo 

mogelijk nog meer tot de verbeelding spreekt dan op papier. Dat het vreedzame leven in het 

                                                           
4
 Zie (Kustermans, 2007, p. 339). 

5
 Voor een uitgebreide analyse, zie (Van den Bossche, 2009). 



Kersendal een utopie is, blijkt wanneer het treinritje verdergezet wordt en de macht van tiran Tengil 

uitgebeeld wordt. In Törnqvists weergave is de atmosfeer in het bezette Bramendal merkbaar 

bedrukt en de dreiging van de aanwezige soldaten tastbaar, net als het opflakkerende vuur van het 

verzet, geleid door Jonatan Leeuwenhart. Tengils draak Katla had oorspronkelijk een erg 

angstaanjagende gedaante, maar werd later onder Marits impuls vervangen door een iets 

bescheidener exemplaar. Daardoor verschuift de nadruk van het horrorelement naar de eigenlijke 

kern van het verhaal: de climax van het verzet – en meteen ook van Verhalenreis – is het open einde 

waarin het betoverende licht van Nangilima Jonathan, Kruimel en de toeschouwer toelacht. 

Het thema van rivaliteit komt ook terug in Ronja de roversdochter, dat zich afspeelt in een niet nader 

geïdentificeerd roversbos. Uit de verhaallijn van Ronja wordt de vlucht van Ronja en Birk uitgelicht. 

Marit geeft de twee jongelingen weer in een haast gezellig, huiselijk tafereel, rond een brandend 

kampvuur voor de grot waar ze heen gevlucht zijn, weg van de vete tussen de roversbendes van hun 

vaders Mattis en Borka. De keuze van Ronja en Birk voor elkaar en tegen hun roversachtergrond, 

wordt in Verhalenreis sprekend belichaamd door de Hellepoel, de spleet in de rotsen met daarop de 

burchten van de rivaliserende clans waartoe Ronja en Birk behoren. We krijgen ook de uiteindelijke 

confrontatie te zien, die plaatsgrijpt aan de Hellepoel, met de bendes van Mattis en Borka aan 

weerszijden van de kloof, die symbool staat voor de vete. Opnieuw valt de dreiging van de gezichten 

en houdingen van de figuurtjes af te lezen, maar volgt er ook een ontlading in de vorm van Ronja’s 

lenteschreeuw. De dramatische scènes uit deze beide sprookjesachtige verhalen zijn zonder twijfel 

de meest spannende van het ritje door Junibacken. 

 

Kwistig met knipogen 

De spanning en de suspense die in de sprookjesverhalen de bovenhand halen, worden in Junibacken 

gecompenseerd door de humoristische passages waarmee de tocht doorspekt is. Enkele grapjes in 

het verhaal bij het treintochtje zijn knipogen zoals alleen Astrid Lindgren die kon geven. Een 

sprekend voorbeeld is de pedanterie van Karlsson, de “knappe en heel verstandige man, […] net dik 

genoeg en in zijn beste jaren”. (Lindgren & Törnqvist, 2007) Verder krijgen de Zweedse gebruiken in 

Lindgrens werken vaak een minder traditionele wending. Zo is het in de Hazelhoeve bij nader inzien 

niet de vlag die ter ere van het feest gehesen wordt, maar blijkt Michiels kleine zusje Ida aan de top 

van de vlaggenmast te bungelen. Dat gegeven is op zich al grappig, maar Marit Törnqvist slaagt er 

met haar ontwerp in visuele humor aan het geheel toe te voegen. In Lindgrens oorspronkelijke tekst 

lezen we dat “Kleine Ida lachte van plezier. O, Wat was die Michiel toch een fijne broer en wat een 

leuke dingen wist hij toch altijd te verzinnen!” (Lindgren, Michiel van de Hazelhoeve, 2000, p. 29) Ida 

heeft er dus alle plezier in, en dat straalt ook van Törnqvists versie van het meisje af. Ook de 

ontsteltenis van de omstaanders, die naar de top van de vlaggenstok turen en vrezen voor een 

slechte afloop, spreekt uit de houding van de poppetjes. Een bijkomend onderdeel dat essentieel is 

voor deze specifieke scène, die draait rond een typische kwajongensstreek van Michiel, is de 

“snickarboa” of de timmerschuur waarin hij zijn straffen uitzit en intussen houten mannetjes snijdt. 

Marits weergave van het schuurtje is waanzinnig gedetailleerd en net daardoor ontwapenend 

realistisch. Ze heeft de sfeer van deze episode dus bijzonder goed gevat, en dat in al haar facetten. 

Verder wekt Marit Törnqvist bij de fragmenten over Niels Ukkepuk door middel van een vernuftig 

spel met perspectief de indruk dat de bezoeker zelf tot dwergformaat herleid wordt. De glimp die we 

opvangen van twee kabouters die baden in een levensgrote suikerpot, met hun beide hoofdjes die 

nét boven de rand van het potje uit komen piepen, is ronduit aandoenlijk. Karakteristiek voor 

Lindgrens gevoel voor humor is verder ook de episode waarin Madieke met een paraplu vanaf het 



dak van de schuur in Junibacken (ofte Berkenheuvel) poogt te vliegen. De levendigheid van dit 

tafereel weet Törnqvist in haar ontwerp opnieuw feilloos weer te geven: we zien Madieke midden in 

de aanzet van haar sprong, paraplu boven het hoofd, als bevroren in de tijd, maar toch dynamisch.  

Het is overigens opvallend dat net Madieke met haar paraplu – letterlijk – het uithangbord is 

geworden van het verhalenhuis, dat daarom de naam Junibacken meekreeg. Die keuze biedt een 

welgekomen tegenwicht voor de dominantie van Pippi langkous. Uiteraard kon men toch niet 

helemaal om Pippi heen. Haar aandeel in Junibacken is echter eerder beperkt en wordt volledig in de 

handen van de bezoekers gelegd, die in een levensgrote Villa Kakelbont hun eigen Pippi-verhaal 

kunnen creëren. Een niet onbelangrijk detail in die villa is namelijk dat Pippi zelf er niet in figureert. 

Oorspronkelijk was het Marits bedoeling dat Pippi in haar bed te vinden zou zijn, met haar hoofd aan 

het voeteneinde en voeten op het hoofdkussen, echter zonder herkenbaar gezicht. Op die manier 

zou iedereen zelf kunnen invullen hoe Pippi er hoort uit te zien. Uiteindelijk is dat idee echter 

gesneuveld. Wat overblijft is een huis dat dienst doet als speelplek voor de kinderen die er op bezoek 

komen, die er zelf kattenkwaad mogen uithalen, in de geest van Pippi Langkous. 

 

Symbiose 

De jarenlange samenwerking tussen Astrid Lindgren en Marit Törnqvist laat zich het best typeren als 

een symbiose, een sterke verbondenheid waar beide partijen voordeel uit halen. De connectie met 

Lindgren heeft Törnqvist in zekere zin groot gemaakt. De kans om reeds vroeg in haar carrière een 

prentenboek van Astrid Lindgren van tekeningen te voorzien, lanceerde Marit meteen als 

illustratrice. Bovendien zorgden de terugkerende opdrachten voor andere prentenboeken voor enige 

stabiliteit, naast haar werk voor andere auteurs en met haar eigen boeken. De klap op de vuurpijl 

was uiteraard Junibacken, het project waarop ze haar stempel mocht drukken en waaraan haar naam 

verbonden blijft. Omgekeerd heeft Marit voor Astrid Lindgren deuren geopend in het Nederlandse 

taalgebied. Dankzij haar Nederlandse achtergrond kreeg haar werk voor Junibacken in Nederland en 

Vlaanderen veel aandacht en werd het concept van het Stockholmse verhalenhuis algauw vrij 

bekend. Daarnaast werden er ook enkele van Lindgrens verhalen met illustraties van Törnqvist als 

prentenboeken uitgegeven, sprookjes als In Schemerland en De rode vogel, die het Nederlandstalige 

publiek zonder Marits naambekendheid misschien nooit zouden bereikt hebben. Marit Törnqvist 

heeft Astrid Lindgren in Nederland en Vlaanderen toch enigszins groter gemaakt dan ze al was. De 

tentoonstelling in Literair Museum Hasselt, waarin naast schetsen en tekeningen voor Junibacken 

ook originele illustraties voor enkele Lindgrenboeken te zien zullen zijn, kan hun beider sterren alleen 

nog meer doen schitteren aan het firmament.  
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