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De nominerede til Kulturministeriets Forfatterpris og 

Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger fra 2016. 

 

De tre nominerede til forfatterprisen er: 

 Hanne Kvist: ”Dyr med pels - og uden”  

 Inge Duelund Nielsen: ”Nannas nathistorier” 

 Mette Vedsø: ”Dobbelt så gammel”  

Indstillingskomiteen, som består af: Kamila Slocinska, Anita Brask Rasmussen, Merete 

Flensted Laustsen og Søren Fanø, begrunder nomineringen af de tre bøger således: 

 

Hanne Kvist: ”Dyr med pels - og uden” (Gyldendal, 2016): 

Fortællingen om delebarnet Freddy fra Herlev er en nyskabende hybrid mellem en 

tween-roman, en graphic novel og en tegneserie.  

Freddy orker næsten ikke flere nye steder eller flere nye papsøskende. Han ønsker sig 

bare en hundehvalp; men Freddys mor kan ikke tåle dyr med pels. ”Dyr med pels - og 

uden” rummer både humoristiske og alvorlige skildringer af det senmoderne, 

kompetente barns livsvilkår med skilsmisse og hyppige opbrud; men den rummer også 

et skønt indblik i børns verden, logik og gamingkultur. Det hele bliver fortalt med en 

med en prisværdig fortælleøkonomi og balance mellem alvor og humor som holder 

læseren fanget. 

 

Inge Duelund Nielsen: ”Nannas nathistorier”, illustrationer af Annika Øyrabø 

(Jensen & Dalgaard, 2016) 

”Nannas nathistorier” en underfundig, filosofisk, humoristisk og eftertænksom bog, der 

udspiller sig lige mellem den vågne og sovende tilstand.  

Her dukker Nannas afdøde mormor op og gør døden til en både meget konkret og 

abstrakt erfaring. Det er da åbenlyst irriterende at der er perlegrus på alle kirkegårde. 

Det må larme helt forfærdeligt nede i kisterne.  

Inge Duelund Nielsen fornyer med denne udgivelse genren ”godnathistorie”. Udover 

arbejdet med genren og rammefortællingen, demonstrerer Inge Duelund Nielsen en 

veludviklet og poetisk sprogbrug, der gør det til en fornøjelse at læse op.  

 

Mette Vedsø: ”Dobbelt så gammel” fra serien Tove tænker, illustrationer af 

Stine Illum (Jensen & Dalgaard, 2016) 

I ”Dobbelt så gammel” er 8-årige Tove på campingtur i Sverige med hendes forældres 

venner. De har en søn, Kuk, med på 16. Godt nok er han dobbelt så gammel som Tove, 

men … ”8 plus 8 er 16, kys din kæreste på rejsen.”  

”Dobbelt så gammel” er et eksempel på, at en lille letlæst bog kan være velskrevet og 

rumme både poetisk og matematisk sprog, store tanker og give stof til eftertanke. 

Samtidig med at den er fortalt i et sprog der flere steder giver læseren mulighed for 

netop at tænke over, hvad sprog er - og måske ikke mindst hvad tal er og hvad de 

betyder. 

 



 

Side 2 

De tre nominerede til Illustratorprisen er: 

 Lillian Brøgger: Der er ingen ende – altid en ny historie” 

 Charlotte Pardi: ”Børnebibelen”  

 Lars Horneman ”Zenobia”. 

Indstillingskomiteen, som består af: Bodil Nielsen, Mai Misfeldt, Nina Christensen og 

Lars Vegas Nielsen begrunder nomineringen af de tre bøger således.  

Lilian Brøgger: ”Der er ingen ende – altid en ny historie” (Gyldendal, 2016)   

Lillian Brøgger inviterer med 100 tegnede historier på en lystvandring blandt sære, 

sjove, søde, overraskende og groteske væsner. De på én gang konkrete og gådefulde 

scener udvider forestillingsevnen, og får beskueren til selv at digte videre. Nyd 

Brøggers mesterlige linjeføring, den stramme kolorit og bogens formfuldendte 

tilrettelæggelse ved Maria Lundén. 

 

Charlotte Pardi: "Børnebibelen”, genfortalt af Johannes Møllehave, 

(Bibelselskabet, 2016)  

Et kæmpe arbejde, med en kæmpe fortælling, det er hvad Charlotte Pardi har udført på 

imponerende vis, med en fortolkning, der er loyal overfor både stoffet og det publikum 

der skal bruge det. Det er en kontrolleret ekvilibrisme, en pallet af herligheder, fra 

humor til horror, der forløses med særdeles heldig hånd. I bogens og tidens ånd. 

 

Lars Horneman: ”Zenobia”, tekst af Morten Dürr (Cobolt, 2016) 

”Zenobia” er en mesterligt komponeret billedroman om et barn på flugt. Lars Horneman 

forstår, hvordan det enkle kan være det allermest udtryksfulde og fortællende. Han har 

en grafisk sikkerhed, han arbejder effektfuldt og filmisk med lys og skygge, og samtidig 

har han blik for at gestalte den nærhed, der gør, at vi kan identificere os med den lille 

flygtningepige Amina. 

 

 


