
 
 

 
 

 

 

De allerbedste børne- og ungdomsbøger fra 2020 
 
Her får du et overblik over de 15 bøger, der er shortlistet til at modtage Kulturministeriets 
Forfatterpris og Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 
Hvert år udpeger Kulturministeriet to af årets allerbedste børne- og ungdomsbøger skrevet og 
illustreret af nogle af de bedste danske forfattere og illustratorer. Bøgerne udvælges på baggrund 
af deres ekstraordinære kunstneriske kvalitet. 
 
Blandt de 15 shortlistede bøger nomineres tre bøger til hver pris. De nominerede bøger offentlig-
gøres i april, og i juni afholdes prisoverrækkelse, hvor prismodtagerne og deres bøger hyldes. 
 
Læs mere på: www.slks.dk/kum-priser 
 

 

 
Kalle og Støvsugeren 
Inge Duelund Nielsen og Lea Hebsgaard Andersen 
Forlag: Jensen & Dalgaard 
 
Denne billedbog handler om Kalle, som elsker at støvsuge.  
En dag kommer han dog til at suge lidt mere end bare støv  
op i støvsugerens mave ... 
 
Målgruppe: 2+ år 
 
Lea Hebsgaard Andersen er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 

  
Havesaksen 
Gertrud Tinning og Louise Thrane Jensen 
Forlag: Vild Maskine 
 
Havesaksen klipper tæerne af under bordet til havefesten, 
men hvordan skal gæsterne få deres tæer tilbage? 
 
Målgruppe: 4+ år 
 
Louise Thrane Jensen er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 
 

 

 
Mormor & Mormor 
Rebecca Bech-Lauritsen og Charlotte Pardi 
Forlag: Høst & Søn 
 
Hovedpersonen i ’Mormor og Mormor’ kan rigtig godt lide 
begge sine mormødre, selvom de er meget forskellige. Det, 
som for ham er helt normalt, virker helt anderledes for andre. 
 
Målgruppe: 4+ år 
 
Rebecca Bech-Lauritsen er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 

http://www.slks.dk/kum-priser


 

Side 2 

  
Klappelade Syltefisk 
Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmann 
Forlag: Høst & Søn 
 
’Klappelade Syltefisk’ er en bog fyldt med illustrationer, rim 
og remser, og med fokus på sammenspillet mellem billederne 
og sproget. 
 
Målgruppe: 5+ år 
 
Kamilla Wichmann er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

  
Det sner med fjer 
Karen Filskov 
Forlag: Vild Maskine 
 
’Det sner med fjer’ er figurdigte, som handler om fugle, og  
her kan man gå på opdagelse i fuglenes verden. 
 
Målgruppe: 7-12 år 
 
Karen Filskov er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 
 
 

 

 
Spurv 
Anna Jacobina Jacobsen 
Forlag: Jensen & Dalgaard 
 
Billedfortællingen ’Spurv’ handler om en pige, hvis far er en 
hjælpsom og syngende buschauffør, men han har desværre 
også en skyggeside. 
 
Målgruppe: 10+ år 
 
Anna Jacobina Jacobsen er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

  
Fangeskibet 
Erik Barfoed 
Forlag: Høst & Søn 
 
’Fangeskibet’ udspiller sig i 1800-tallets England, hvor vi 
følger 11-årige Tom, som må kæmpe mod sult, fattigdom og 
for at overleve. 
 
Målgruppe: 10+ år 
 
Erik Barfoed er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. 
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Fiskepigen 
Søren Jessen 
Forlag: Gyldendal 
 
’Fiskepigen’ handler om en pige, som passer på sin lillebror, 
Frede. De bor i en verden hærget af storme og oversvøm-
melser, som følge af klimaforandringer. 
 
Målgruppe: 10+ år 
 
Søren Jessen er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris og Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

-  
 

 
Den rustne verden del 3 – Ukrudt 
Adam O. 
Forlag: Høst & Søn 
 
’Ukrudt’ er det tredje og sidste bind i serien om Ramona,  
som i ’Ukrudt’ skal redde sine søskende og bedstefar fra  
det uhyggelige firma Atlas, som har taget dem til fange.  
 
Målgruppe: 10-14 år 
 
Adam O. er shortlistet til Kulturministeriets Forfatterpris for 
børne- og ungdomsbøger. 
 

  
Jeg tæller mine skridt 
Anne Sofie Hammer 
Forlag: Gyldendal 
 
’Jeg tæller mine skridt’ er en hjerteskærende beretning om 
10-årige Merle, hvis mor en dag går hjemmefra – uden at 
vende tilbage. 
 
Målgruppe: 11+ år 
 
Anne Sofie Hammer er shortlistet til Kulturministeriets 
Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger 
 

  
Natteræd 
Peter Adolphsen og John Kenn Mortensen 
Forlag: Cobolt 
 
’Natteræd’ er en samling af små gyserhistorier, som skildrer 
det at være natteræd – når dine mareridt er så levende, at du 
ikke længere kan kende forskel på drøm og virkelighed. 
 
Målgruppe: 12+ år 
 
John Kenn Mortensen er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 



 

Side 4 

   
I morgen bliver bedre 2 – Dronningen 
Karoline Stjernfelt 
Forlag: Cobolt 
 
’Dronningen’ er 2. bind i serien om trekantsdramaet fra 1700-
tallet – nemlig historien om Dronning Caroline Mathilde, 
kongen med det skrøbelige sind, Christian VII og kongens 
livlæge, den tyske Johann Friedrich Struensee. 
 
Målgruppe: 12+ år 
 
Karoline Stjernfelt er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 

 
Vulkan 
Zakiya Ajmi 
Forlag: Gads Forlag 
 
Anna og hendes mor er flygtet fra Annas far, som er voldelig. 
Nu skal hun finde tilbage til et liv med en ny skole, nye 
venner og komplicerede kærlighedsforhold.  
 
Målgruppe: 13+ år 
 
Zakiya Ajmi er shortlistet til Kulturministeriets Forfatterpris 
for børne- og ungdomsbøger. 
 

  
Min nat med dig 
Thomas Lagermand Lundme og Frederikke Tornager 
Forlag: Fahrenheit 
 
’Min nat med dig’ handler om de to unge mænd, Mads og 
Janus, der møder hinanden tilfældigt en nat i det indre 
København i 1987. 
 
Målgruppe: 16+ år 
 
Frederikke Tornager er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
 

 
Noget frygteligt er altid ved at ske 
Lars Kramhøft 
Forlag: Fahrenheit 
 
En ung mand er lige flyttet hjemmefra for at starte på sin 
drømmeuddannelse og er fuld af forventning, da følelsen af 
ensomhed og præstationsangst begynder at presse sig på. 
 
Målgruppe: 16+ år 
 
Lars Kramhøft er shortlistet til Kulturministeriets 
Illustratorpris for børne- og ungdomsbøger. 
 

 
Medlemmerne af de to udvalg indstilles af branchen og sidder i udvalgene i en 4-årig periode. 
Læs mere om udvalgene på www.slks.dk/kum-priser 

http://www.slks.dk/kum-priser
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