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Julsagor – en specialkomponerad antologi för ljud 
 

Julsagor är en samling med sju berättelser skrivna av den prisbelönta författaren Rose 
Lagercrantz. Antologin är särskilt sammanställd för ljudutgivningen som nu görs av 
Tundell Salmson audio. Den utkommer både på cd och som mp3-fil. 
 
”Snart är det jul! Min fröken är fullkomligt galen i julen. Hon köper hundratals julklappar varje 
år. Åtta till sin mamma och åtta till sin styvfar och åtta till sin syster och åtta till sin bror. 
Julhandla är det enda hon gör på fritiden.” 
 

Julsagor innehåller sju stycken historier att njuta av. Tillsammans har de en speltid på ungefär 
två timmar. Alla berättelser har anknytning till julen och samtliga är skrivna av Rose 
Lagercrantz. I berättelserna får du träffa ”Klassens Lucia”, ”Jultomtens dotter”, ”Taggen”, 
”Lotta”, ”Metteborg”, ”Julbarnet” och ”Månskensdockan”.  
 

– Rose Lagercrantz är en inspirerande författare som skriver både för barn och för vuxna. 
Julsagor är ett urval av julberättelser för barn, särskilt sammansatta för den här 
ljudutgivningen. Det är oerhört roligt att vi får ge ut samlingen! säger Veronica Kesen Tundell, 
vd på Tundell Salmson audio. 
 

Rose Lagercrantz är en etablerad författare som har varit verksam i flera decennier. Hennes 
första bok utkom 1973. 1995 fick hon Augustpriset för boken Flickan som inte ville kyssas. För 
sina barnböcker har hon bland annat belönats med Astrid Lindgrenpriset, Heffaklumpen och 
Nils Holgersson-plaketten. Många av hennes böcker är översatta till flera språk. 
 
Rose Lagercrantz om sitt författarskap: ”Vad svarar man på den återkommande frågan: ’Varför 
skriver du?’ De skulle lika gärna kunna fråga mig varför jag andas. Jag svarar lite hipp som 
happ, men egentligen finns det bara ett svar: För att jag tror det händer något mellan mig och 
världen när jag gör det.” Läs mer på: www.roselagercrantz.se 
 

Julsagor släpps den 20 november på cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio. 
Uppläsare: Torsten Wahlund, Pernilla August och Roseanna Lagercrantz. 
ISBN cd: 978-91-87141-20-1 ISBN mp3-fil: 978-91-87141-46-1 
 

Gå till www.tundellsalmsonaudio.se för att se vår produktion i sin helhet. För pressbilder och 
mer information kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 

 

http://www.roselagercrantz.se/
http://www.tundellsalmsonaudio.se/

