
   

 
 

Shortlistede titler fra 2022 til Kulturministeriets 

Forfatter- og Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger 
 

Polka får nye venner 
Af Siri Melchior  

   

Forlag: Gyldendal 

 

'Polka får nye venner' er en billedbog om 

venskab, diversitet og tolerance - set fra hunden 

Polkas perspektiv. Efter at have været på tur i 

parken, finder Polka ud af at man sagtens kan 

være venner og have det godt sammen, på trods 

af at man er forskellige ... 

 

Målgruppe: 2+ år 

 

Siri Melchior er shortlistet til Kulturministeriets 

Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 

 
 
 

 

Se, jeg vipper! 
Af Birgitte Krogsbøll & Signe Kjær 

 

Forlag: Gyldendal 

 

'Se, jeg vipper!' er en legende digtsamling for 

børn, der er oplagt til højtlæsning. Digtene 

handler om et barn og dets bamse, og handlingen 

begynder morgenen og slutter med puttetid og 

bamsekram i sengen. 

 

Målgruppe: 3+ år 

 

Birgitte Krogsbøll er shortlistet til 

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger. 
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Lille træ 
Af Jacinta Madsen 

 

Forlag: Gutkind 

 

'Lille Træ' er en collagehistorie, der illustrerer 

venskab, natur og årstid. Da Lille Træ skal til at 

springe ud til foråret, kommer en pige og hiver 

Lille Træ op af jorden. Hjemme hos pigen 

blomstrer et anderledes slags venskab mellem 

træ og pige ... 

 

Målgruppe: 3+ år 

 

Jacinta Madsen er shortlistet til 

Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og 

ungdomsbøger. 

 

 

Ulv, Måne og okarina 
Af Mette Hegnhøj & Mette Markussen 

 

Forlag: Jensen & Dalgaard 

 

'Ulv, Måne og Okarina' er en hemmelighedsfuld 

billedbog om ulven med den runde hat. Ulven vil 

så gerne elskes af menneskerne. Men de ved slet 

ikke ved at den er sød. Derfor spiller ulven på sin 

fløjte. 

 

Målgruppe: 4+ år 

 

Mette Markussen er shortlistet til 

Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og 

ungdomsbøger. 

 

 

 

Hvis det bliver mørkt 
Af Inge Duelund Nielsen & Simon Væth 

 

Forlag: Jensen & Dalgaard 

 

’Hvis det bliver mørkt’ viser hvordan børn ser på 

alderdom og på at skulle dø. 'Hvis det bliver 

mørkt' er en indgang til barnets opfattelse af 

generationer, fortid og datid. 

 

Målgruppe: 5+ år 

 

Simon Væth er shortlistet til Kulturministeriets 

Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
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Dumme lorteblomst 
Af Jan Oksbøl Callesen 

 

Forlag: Jensen & Dalgaard 

 

'Dumme lorteblomst' handler om barnet, der 

inderligt ønsker at tegne en flot blomst. Men 

tegningen ender helt forkert hver gang. Så hvad 

mon det kræver at tegne en flot blomst? 'Dumme 

lorteblomst' er en billedbog om problemer, 

kreativitet, og om at fejle og lykkes. 

 

Målgruppe: 5+ år 

 

Jan Oksbøl Callesen er shortlistet til 

Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og 

ungdomsbøger.  

Påfugl 
Af Ane Bjørn 

 

Forlag: Gutkind 

 

'Påfugl' er en poetisk billedbog, der handler om 

identitet, køn, voksnes forventninger og om 

behovet for at blive set. Gennem billedsprog 

illustrerer 'Påfugl' nogle af de ting, der er svære 

at sige med ord. 

 

Målgruppe: 5+ år 

 

Ane Bjørn er shortlistet til Kulturministeriets 

Illustrator- og Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger. 

 

 

 

Fru Frau og Hr Mann 
Af Inge Duelund Nielsen & Katrine Marie 

Nielsen 

 

Forlag: Jensen & Dalgaard 

 

Hr Mann og Fru Frau har det godt sammen, men 

de er meget forskellige. Må man gå hver til sit, 

bare fordi man er uenige, eller kan man blive 

venner og finde hinanden igen? Denne bog er 

både for børn og voksne. 

 

Målgruppe: 5+ år 

 

Katrine Marie Nielsen er shortlistet til 

Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og 

ungdomsbøger. 
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Trolden på tredje og to andre 

eventyr 
Af Martin Glaz Serup & Kristian Eskild Jensen 

 

Forlag: Gads Forlag 

 

Tre sjove og uhyggelige fortællinger med 

referencer til gamle, klassiske 

eventyrfortællinger. Eventyrerne er korte og 

klassiske fortællinger med et drys af nutidig 

humor og lidt moderne moral over sig. 

 

Målgruppe: 5+ år 

 

Martin Glaz Serup er shortlistet til 

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger. 

 

 

Helmut på flugt 
Af Line Jensen 

 

Forlag: Grønningen 1 

 

'Helmut på flugt' fortæller om den tyske dreng 

Helmut og hans lillesøster, der i tiden efter 

anden verdenskrig flygter fra Tyskland til 

Danmark. Bogen illustrerer i børnehøjde 

historien om de mange tyske flygtninge der kom 

til Danmark, og blandt andet blev indlogeret i 

Oksbøllejren på den danske vestkyst. 

 

Målgruppe: 10+ år 

 

Line Jensen er shortlistet til Kulturministeriets 

Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 

 

  

NORD - Pigen i dybet 
Af Camilla Hübbe & Rasmus Meisler 

 

Forlag: Gyldendal 

 

'NORD - Pigen i dybet' udspiller sig i Grønland, 

hvor pigen Nord og drengen Pilu skal redde 

naturen og åndemageren, Havets Moder, 

fra en grådig hotelejer. Det er en alvorlig og 

actionfyldt klimafortælling om at sætte naturen 

fri. 

 

Målgruppe: 11+ år 

 

Camilla Hübbe er shortlistet til 

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger.  
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Den lille djævel 1 
Af Thit Bitsch 

 

Forlag: Cobolt 

 

'Den lille djævel 1' er første af to graphic novels, 

der gennem historisk fiktion går på besøg i den 

franske 1800-talsforfatter Alexandre Dumas’ 

barndom og ophav. Bogen handler om 

hverdragsracismens rødder, og kredser om 

Dumas' liv og værker. 

 

Målgruppe: 13+ år 

 

Thit Bitsch er shortlistet til Kulturministeriets 

Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 

 

 

 

 
 

 

Tænk ikke på mig 
Af Vilma Sandnes Johansson 

 

Forlag: Gutkind 

 

'Tænk ikke på mig' er en coming of age-roman, 

der hander om at være teenager samtidig med at 

ens mor er uhelbredeligt syg af kræft. Den 

behandler hvordan det er at være pårørende, når 

man står midt i både sorg, sygdom, kærlighed og 

ensomhed. 

 

Målgruppe: 13+ år 

 

Vilma Sandnes Johansson er shortlistet til 

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger. 
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En Muarnin for Eileen Green 
Af Peter Nordahl 

 

Forlag: Gads Forlag 

 

Eileen vågner op som indlagt på et 

behandlingshjem og kan ikke huske hvordan hun 

er endt der. I en blanding af science fiction, gyser 

og surrealisme udfolder denne fortælling en lang 

række lag, som den unge læser skal opklare. 

 

Målgruppe: 13+ år 

 

Peter Nordahl er shortlistet til 

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger. 

 

 
 
 
 
 

 

Mælkebøtteblod 
Af Merete Pryds Helle & Katrine Louise 

Jakobsen 

 

Forlag: Alinea 

 

'Mælkebøtteblod' er en poetisk, klimalitterær 

fortælling til udskolingen, der handler om at 

passe på naturen. Bogen tager de unges 

bekymringer om klima og natur seriøst, og 

anerkender at de voksne også må hjælpe med 

angsten, som unge mennesker bærer på. 
 

Målgruppe: 15+ år 

 

Merete Pryds Helle er shortlistet til 

Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og 

ungdomsbøger. 

 
 

 


