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Nordens bästa författare tar barn på
allvar
29 oktober utses vinnaren av Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris
i Stockholms stadshus. Nominerade författare möttes i ett samtal om hur
skilsmässa, död och ensamhet skildras i deras berättelser för unga läsare.
Sofia Nordin (Sverige), Håkon Øvreås (Norge), Øyvind Torseter (Norge), och
Hanne Kvist (Danmark) är några av de tretton författare och illustratörer som
nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Författarna
har gemensamt att de skriver om svåra ämnen på ett sätt som väcker
nyfikenhet och läslust hos barn och tonåringar.

Böcker om superhjältar och överlevnad
”Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle kunna
jaga mig. Det finns faktiskt ingen. Alla är döda. Mamma är död. Pappa är död. Min
lillebror Ludvig är död. Och förmodligen alla andra också.”
Så inleds det svenska bidraget En sekund i taget, en ungdomsroman av Sofia
Nordin. Den handlar om trettonåriga Hedvig, som ensam överlever en feber
som dödar alla människor runt omkring henne. Norska bidraget Brune, av
Håkon Øvreås och Øyvind Torseter beskriver vänskap, mod och saknaden
efter en död farfar. Om pojken Rune som blir superhjälten Brune om natten.
To af alting (Två av allting), skriven av danska Hanne Kvist, handlar om ett par
föräldrar som berättar för sin son att han kommer att få två av allting, för de
ska skiljas.
”Barn gör briljanta analyser”
Moderator Lillemor Torstensson ber författarna att kommentera rubriken på
samtalet – att ta barn på allvar, som äger rum på Stockholmsmässans
skolforum.
- Man kan inte skriva för barn utan att ta dem på allvar, konstaterar
författaren och illustratören Kvist. När jag skrev To af alting visste jag dock
inte att boken skulle handla om skilsmässa. Jag skrev mängder med text där
ett av sidospåren var föräldrarnas separation, som kom att bli slutresultatet.
- Det finns få personer som tänker så intelligent som barn. De gör analyser
utifrån det lilla bakgrundsfakta de har, som är helt briljanta. Till skillnad från
vuxna som ofta är fast i normer och ibland för lata för att orka tänka, säger
Nordin.
- Jag skrev boken för att jag önskar att, framförallt fåordiga barn, tas på allvar,
säger Øvreås. Brune är skriven utifrån hans perspektiv. Han sörjer sin döda
farfar, men istället för att prata med vuxna möter han sin farfar som
superhjälte om natten.
Imorgon, 29 oktober, möts de nominerade av Nordiska rådets barn- och
ungdomslitteraturpris igen. Vinnaren utses i Stockholms Stadshus, där även
Nordiska rådets litteraturpris, musikpris, filmpris och natur- och miljöpris
delas ut. Mark Levengood är värd för arrangemanget som filmas av Sveriges
television. Programmet "Nordens bästa" visas på SVT 2 fredag den 31
oktober.

Samtalet på Stockholmsmässans skolforum arrangerades av Norden i Fokus,
Stockholms Stadsbibliotek och Svenska barnboksinstitutet.
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Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den
nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter
om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i
första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.
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