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Deckarmingel i Järvastaden

Första tisdagen i juli månad – då är det alltid dags för premiärparty vid Jaktvillan i
Järvastaden. Sommarens barnutställning handlar om LasseMajas Detektivbyrå.
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Publicerad 14:12, 4 jul 2017

Det var fullt av minglande barn, föräldrar, förskolor, artister och förlagsfolk på gräsmattan
strax före klockan 10 på tisdagsförmiddagen.

– LasseMaja är jättebra, jag har läst nästan alla böcker men ”Djursjukhusmysteriet” är den
bästa. Jag gillar när det händer mycket, sa Julia, åtta år.

Femåriga Vera brukar anlita mamma eller pappa som deckarläsare men hade en annan
favorit.

– Mamma och pappa har läst nästan alla LasseMaja–böcker. ”Zoomysteriet” är bäst, sa hon.

https://www.stockholmdirekt.se/viisolna/


Utställningen har skapats av Tor Svae och Roger Josefsson under våren. Tor har ritat
modellerna och Roger har snickrat sedan i februari. Verkstaden ligger bara några hundra
meter bort i Överskottsbolagets lokaler.

– Det har varit slitsamt men roligt, sa Roger Josefsson.

Det är tradition att sommarutställningen har premiär i Jaktvillan första tisdagen i juli månad.
Efter Järvastaden blir det turné runt om i landet. Totalt ett 15–tal stopp.

– Det blir Finspång i september och sedan bokmässan i Göteborg, berättade Roger Josefsson.

Naturligtvis serverades det saft, bullar och popcorn. Erik Wallin, fyra år, hade tagit med sig ett
eget exemplar av ”Modemysteriet”.

– Han vill få den signerad av illustratören Helena Willis, berättade pappa Fredrik.

– Och så väntar jag på trollkarlen, förtydligade Erik.
 

Leif Oldenburg

! Kommentera (/disqus/nyheter/deckarmingel-i-

jarvastaden/repdpnqgd!CniwogGOG5VUnJqe1Af4Q/#disqus)

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på
att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte
att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här (/kommentarsfaltsregler/)
kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.
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