
Bøger fra 2021 shortlistet af Kulturministeriets Forfatterprisudvalg og 

Illustratorprisudvalg for børne- og ungdomsbøger 
 

Bjørnen 
Af Tina Sakura og Signe Kjær 
 
Forlag: Carlsen 
 
’Bjørnen’ er en billedbog for unge, som handler om at 
mærke sine grænser og stå ved sig selv. Carli er lige 
begyndt i gymnasiet og bliver inviteret til puttemiddag af 
nogle drenge fra 3.g. Hun er stolt, fordi hun er udvalgt 
blandt mange piger, men det bliver en aften, som 
ødelægger noget i hende. 
 
Målgruppe: 14+ år  
 
Signe Kjær er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger, og Tina 
Sakura er shortlistet til Kulturministeriets Forfatterpris 
for børne- og ungdomsbøger. 
 

 

  
 

Underlig fisk 
Af Rebecca Bach-Lauritsen og Lea Hebsgaard Andersen 
 
Forlag: Alinea 
 
Liv og Fie er venner, men pludselig bliver Liv usynlig og 
Fie ser hende ikke mere. ’Underlig fisk’ er en fortælling, 
der handler om at have, miste og få venner. Et drama 
som de fleste børn oplever i løbet af deres barndom. 
 
Målgruppe: 8+ år  
 
Lea Hebsgaard Andersen er shortlistet til 
Kulturministeriets Illustratorpris for børne- og 
ungdomsbøger. 

 

  
 



En nat 
Af Mette Hegnhøj og Mette Marcussen 
 
Forlag: Jensen & Dalgaard 
 
’En nat’ er en fortælling om, hvordan ensomhed gør tavs 
og venskab giver sprog. Den lille pige er så ked af det og 
savner så meget, at hun er låst fast i mørket … 
 
Målgruppe: 5+ år  
 
Mette Marcussen er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 

 

Trylleblik 
Af Ane Bjørn 
 
Forlag: Gutkind 
 
’Trylleblik’ er en fortælling om en pige, der er på flugt 
med sin familie. Men med to fingre for det ene øje kan 
pigen få trylleblik og se fine ting, som hun ellers ikke 
troede fandtes. 
 
Målgruppe: 5+ år 
 
Ane Bjørn er shortlistet til både Kulturministeriets 
Forfatterpris og Illustratorpris for børne- og 
ungdomsbøger. 
 

 
 
 

Noah og Alberte og en meget farlig 
ferie 
Af Thomas Lagermand Lundme og Charlotte Pardi 
 
Forlag: Forlaget Carlsen 
 
Noah synes selv han er på en rigtig dum og kedelig ferie i 
Sverige. Han gider ikke lege med Alberte som bor i hytten 
ved siden af. En dag bliver Noah og Alberte væk i den 
svenske skov, og så bliver ferien pludselig også farlig … 
 
Målgruppe: 2+ år 
 
Charlotte Pardi er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 
 

  



O po poi 
Af Jan Oksbøl Callesen 
 
Forlag: Jensen & Dalgaard 
 
’O po poi’ er inspireret af de græske tragedier. Tre 
venner i en båd taler om to katte, der taler om en by, 
hvor månen faldt ned. Tre historier i én, der handler om 
hvad andre burde gøre og hvor lidt man selv får gjort. 
 
Målgruppe: 7+ år 
 
Jan Oksbøl Callesen er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 

 

Barnets Bibel 
Af Kim Fupz Aakeson og Signe Kjær 
 
Forlag: Forlaget Carlsen 
 
I ’Barnets Bibel’ gendigtes 60 af de allervigtigste 
bibelfortællinger. Biblen handler om mange ting, og der 
er både historier om konger, køer, trompeter, kærlighed 
og meget meget mere … 
 
Målgruppe: 4+ år 
 
Signe Kjær er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 
 

En bittersød dag 
Af Josephine Kyhn 
 
Forlag: Gads forlag  
 
’En bittersød dag’ er en del af serien om 
natskyggebørnene – en fortælling om blomster og dyr i 
naturen. Bittersød har mistet sin fine røde hat, og det er 
ikke så nemt at skaffe en ny … 
 
Målgruppe: 3+ år 
 
Josephine Kyhn er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 
 

  



Natblomst 

Af Cecilie Eken  
 
Forlag: Gutkind 

Mia flytter til en ny by med sin mor, lillebror og papfar. 
Hun hader alt det nye og savner sin far. En dag stikker 
hun af og gemmer sig i genboens forladte have, som 
viser sig ikke at være helt forladt. Hun møder et magisk 
træ i haven … 

Målgruppe: 10+ år 

Cecilie Eken er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 
 

Dukkemageren 

Af Thorstein Thomsen 
 
Forlag: Gads Forlag 

Sonjas lillesøster Bibi får en dukke til sin fødselsdag. Bibi 
falder i en dyb søvn med dukkens arme om halsen, og 
ingen kan vække hende igen. Sonja beslutter sig for at 
redde sin lillesøster og tager ud for at finde 
dukkemageren. 

Målgruppe: 10+ år 

Thorstein Thomsen er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 
 

Historien om englebassen 
Af Bjarne Reuter og Ursula Seeberg 
 
Forlag: Gyldendal 
 
Karl og Vida modtager en pakke fra deres farfar. Den 
indeholder blandt andet kikkert, kompas, myggenet, 
stavlygter og et brev fra farfar. Der sker mærkelige ting i 
skoven, og han har brug for deres hjælp. 
 
Målgruppe: 5+ år 
 
Bjarne Reuter er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 

 



Drengen uden øre  
Af Lilja Scherfig og Toril Bækmark 

Forlag: Jensen & Dalgaard 

’Drengen uden øre’ er et moderne eventyr om at komme 
videre og lade kærligheden sejre. Maria væver en brutal 
plan. Sammy mangler et øre og fortjener at dø, og alting 
fletter sig sammen.   

Målgruppe: 12+ år 

Lilja Scherfig er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 

 

 
 

Himlen over i morgen  
Af Ida Marie Rendtorff  

Forlag: Gyldendal 

Gaias mor er klimaforsker og forsvinder på vej til en tv-
debat. Politiet tager det helt roligt, men Gaia er 
bekymret, og hun beslutter sig for at lede efter sin mor 
på egen hånd.  

Målgruppe: 12+ år 

Ida Marie Rendtorff er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 

 

 
 
 

Solen står op, men stjernerne er der 
endnu  
Af Asger Schnack og Katrine Lyck 

Forlag: Arkiv for Detaljer 

’Solen står op, men stjernerne er der endnu’ er en 
digtsamling for børn. Vi følger et barn, som lige er startet 
i skole, og barnets tanker om hverdag, naturoplevelser 
og personer er omdrejningspunkt i digtene. 

Målgruppe: 5+ år 

Asger Schnack er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 
 

 


