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Hugo och Josefin är två av Maria Gripes och den svenska
barnlitteraturens mest älskade karaktärer, och de tre böckerna om

dem Josefin [1961], Hugo & Josefin [1962] samt Hugo [1966] några
av de mest omistliga svenska barnboksklassikerna.

Josefin är sladdbarn i en prästfamilj på landet. Hon heter egentligen
Anna Grå men det är ju inget namn för ett barn, tycker hon, och
kallar sig i stället Josefin Johandersson. I Josefin får vi följa henne
den sommar då hon umgås med gamla Judith Lyra, och får alltmer
medkänsla och fler kakor ju mer hon spär på sina berättelser om hur
synd det är om henne där hemma. Och så dras hon in i mysteriet med

den nya trädgårdsmästaren med det långa vita skägget.
Maria Gripes klassiker om Josefin, som känner sig ensam och
annorlunda, och Hugo, pojken som går sina egna vägar och den

djupa vänskap som växer fram mellan dem kom första gången ut på
sextiotalet. Nu blir de äntligen tillgängliga på nytt som en del av

Modernistas omfattande återutgivning av Maria Gripes författarskap.
Böckerna har en påkostad formgivning och är illustrerade med

Harald Gripes klassiska originalteckningar.



MARIA GRIPE [1923-2007] är en av Sveriges bästa och mest
älskade barnboksförfattare genom tiderna. Hon debuterade 1954 med
I vår lilla stad och skrev sammanlagt 38 böcker, däribland Hugo &
Josefin, Tordyveln flyger i skymningen och Agnes Cecilia. Hennes
böcker är översatta till 29 språk, och flera har blivit filmer och TV-
serier. 1946 gifte hon sig med konstnären Harald Gripe [19211992]
som illustrerade de flesta av hennes böcker. Maria Gripe fick ta emot

en rad utmärkelser, bland annat H.C. Andersenmedaljen,
Litteraturfrämjandets stora pris, Astrid Lindgrenpriset, Herald
Tribunes Honor Award och spanska kulturministeriets Premio

Nacional.
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