
 

PRESSEMELDING 
 

Kulturminister Anniken Huitfeldt deler ut barne- og ungdomsbokprisene 

for bokåret 2010 
 

Prisene går i dag til 8 forfattere, oversettere og illustratører. Det deles ut priser for totalt 

265 000 kroner. Juryen nedsatt av Norsk barnebokinstitutt kommenterer bokåret slik:  

Bildeboksjangeren utfordrer stadig hva en barnebok kan og bør tematisere og bøkene kan 

leses på mange nivåer av en stor og sammensatt lesergruppe. Beskrivelsen av ikke å være på 

plass i seg selv er temaet for påfallende mange av årets ungdomsbøker. Psykisk sykdom og 

selvdestruktiv adferd er gjennomgående temaer som behandles med imponerende innsikt i 

unge og utsatte sinn. Mange av debutantene holder et svært høyt nivå, og i kategorien 

oversatte bøker er det den troverdige tenåringsstemmen som er mest hørbar. 

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2010 deles ut av 

kulturminister Anniken Huitfeldt i dag fredag 25. mars. Prisutdelingen finner sted kl 13.00 i 

Nasjonalbibliotekets Store auditorium, Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, Oslo. Musikalsk 

bidrag er ved Per Husby. 
 

 

Prisvinnerne er: 

Se her for bilder av prisvinnere og bøkene samt juryens begrunnelser 

 

LITTERATURPRISEN  

Marit Kaldhol  

for Søkeord: ayotzintli 

Det Norske Samlaget (kr 50 000) 

 

BILDEBOKPRISEN  

Tore Renberg (forfatter) og Øyvind Torseter (illustratør) 
for Gi gass, Ine 

Cappelen Damm (kr 35 000 til hver) 

 

FAGBOKPRISEN  

Dagny Holm 
for Nysgjerrig på edderkopper 

Mangschou (kr 35 000) 

             

http://www.barnebokinstituttet.no/aktuelt/kulturdepartementets_priser_for_barne_og/kulturdepartementets_priser_for_b


DEBUTANTPRISEN  

Kari Tinnen (forfatter) og Siri Dokken (illustratør) 

for Ulla hit og dit 

Gyldendal (kr 25 000 til hver) 

 

ILLUSTRASJONSPRISEN  

Per Dybvig  
for illustrasjonene til Jo Nesbøs Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje 

Aschehoug (kr 30 000) 

 

OMSETJARPRISEN  

Tove Bakke  
for omsetjinga av Marie Desplechins Aldri tilfreds (2009) og Like Sint (2010) frå fransk.  

Det Norske Samlaget (kr 30 000) 

            

 

For spørsmål kontakt: 

 

Direktør Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt 

Telefon: 23 27 63 62/mobil: 416 82 158 

kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no  

 

Juryleder Mette Moe, mobil: 957 81 274 

 

Pressekontakt Birgitte Eek, Norsk barnebokinstitutt 

Telefon: 23 27 63 68/mobil: 991 22 844 

birgitte.eek@barnebokinstituttet.no    

 

Se www.barnebokinstituttet.no  
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