
 

 
 
 

PRESSEMELDING 
 

Kulturministeren deler ut barnebokpriser for 270 000 kroner 
 

Det er i år 60 år siden Kultur- og kirkedepartementets priser for  
barne- og ungdomslitteratur ble opprettet. 

 
 Kultur- og kirkedepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2007 
deles ut av kulturminister Trond Giske i dag fredag 11. april. Prisutdelingen finner sted  
kl 13.00 i Nasjonalbibliotekets Store auditorium, Henrik Ibsensgate 110, Oslo. 
Musikalsk bidrag ved Lars Lillo-Stenberg. 
  
Prisene går i dag til ti forfattere, oversettere, illustratører og tegneserieskapere som på hver 

sin måte viser mangfoldet innenfor barne- og ungdomslitteraturfeltet. Juryen som er nedsatt 

av Norsk barnebokinstitutt kommenterer bokåret slik:  
 
”I den samlede norske barne- og ungdomsbokproduksjonen i 2007 er det mange som føyer 

seg pent inn i etablerte tradisjoner. Men det er også mange, både blant forfattere og 

illustratører, som sprenger grenser, viser dristighet og originalitet, og skaper et uttrykk som 

ikke nødvendigvis lar seg innpasse fullt ut i noen eksisterende tradisjon, men som har sin 

styrke nettopp i det overskridende.” 

 
Prisvinnerne er: 
 
LITTERATURPRISEN (kr. 50 000) 
Hilde Hagerup: Bittet. Aschehoug. 
 
BILDEBOKPRISEN ( kr. 50 000) 
(Prisen deles mellom forfatter og illustratør) 
Hans Sande og Gry Moursund: Slangen i graset. Gyldendal. 
 
FAGBOKPRISEN (kr. 50 000) 
(Prisen deles mellom forfatterne) 
Anders Danielsen Lie og Maria Øverås: Sex og sånt. Gyldendal. 
 
ILLUSTRASJONSPRISEN (30 000) 
Øyvind Torseter for illustrasjonene til Beate Grimsrud og Inger Alfvéns Klar ferdig gå! 

Cappelen Damm. 
 



DEBUTANTPRISEN (30 000) 
Emilie Christensen: Andungen og jeg (jul). Gyldendal. 
 
OVERSETTERPRISEN (30 000) 
Torstein Bugge Høverstad for oversettelsen av J.K. Rowlings Harry Potter-bøkene 1-7  
fra engelsk. Cappelen Damm. 
 
TEGNESERIEPRISEN (30 000) 
(Prisen deles mellom tekstforfatter og tegner) 
Øystein Runde og Geir Moen: De fire store. Når de døde våkner. Gyldendal. 
 
Les her for mer informasjon om prisvinnerne og juryens begrunnelser og retningslinjer 
 
For mer informasjon ta kontakt med Norsk barnebokinstitutt (NBI) ved: 
 
Direktør Kristin Ørjasæter 
Telefon: 23 27 63 62/mobil: 416 82 158 
kristin.orjasater @ barnebokinstituttet.no  
 
Presseansvarlig Birgitte Eek  
Telefon: 23 27 63 68/mobil: 991 22 844 
birgitte.eek @ barnebokinstituttet.no    
 
Sekretær Karin Hanssen  
Telefon: 23 27 63 64 
karin.hanssen @ barnebokinstituttet.no      
 
Pressemeldingen og annen informasjon om prisene er tilgjengelig på  
Norsk barnebokinstitutts nettsider: www.barnebokinstituttet.no 
 


