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Superhjälten Brune vinner nordiskt
litteraturpris
Håkon Øvreås och Øyvind Torseter från Norge tilldelas Nordiska rådets barnoch ungdomslitteraturpris 2014, för boken om superhjälten Brune.
”Brune är en varm och stark historia om vänskap och mod. Den är full av
kreativitet och vardagsmagi. Det är en skojig berättelse om hur det är att vara en
initiativrik liten pojke när ens plågoandar inte vill ge sig, men det är också en bok
om saknad och mötet med döden – skildrat på ett fint och osentimentalt sätt.”
Så inleds bedömningskommitténs motivering som lästes upp av förra årets
vinnare Seita Vuorela under Nordiska rådets prisutdelning i Stockholms

stadshus den 29 oktober.
Uppföljarna Svartle och Blåse
Øvreås beskriver själv att boken Brune handlar om pojken Rune som möts av
motgångar. Hans farfar är död och de stora killarna har rivit kojan som han
har byggt tillsammans med kompisen Atle. Med brunfärg och pensel tar han
hämnd som superhjälten Brune. Till sin hjälp har han vännerna Åse som blir
superhjälten Blåse, och Atle, som förvandlas till Svartle.
- Øyvind lyckades verkligen porträttera Rune exakt som den tafatta figuren
jag föreställt mig. När jag såg illustrationen av Atle förstod jag att han måste
få en egen bok, berättar Øvreås.
Vinnarduon, som inspirerades av Kalle Anka och Lucky Luke som barn, skriver
och illustrerar redan uppföljarna till Brune. Den första boken handlar om
Svartle, därefter får superhjälten Blåse huvudrollen i den tredje berättelsen.
Øvreås berättar vidare om hur hans mamma var den som öppnade dörren till
barnböckernas värld.
- Jag hade svårt att koncentrera mig på läsning när jag var barn. Mamma
läste högt för mig under många år, framförallt norsk barnlitteratur av
författare som Thorbjørn Egner och Arild Nyquist, men även ur Astrid
Lindgrens Mio min Mio och Rasmus på Luffen.
Hälsning till kulturministrarna
Vinnarna berättar att priset på 350.000 danska kronor kommer att finansiera
fler böcker och ge dem möjlighet att resa i Norden och berätta om Brune. De
hoppas att Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris kan medverka till
att stärka barnkulturen och sänder en varsin hälsning till Nordens
kulturministrar:
- Satsa mer på teckning i skolan, säger Torseter. Det är viktigt att barn
uppmuntras till att uttrycka sig i bild, innan de hinner att hämmas av
pekpinnar och föreställningar om vad som anses vara fint.
Øvreås efterlyser ökat nordiskt samarbete och mer medel till översättning av
Nordisk barn och ungdomslitteratur.
Brune är poeten Håkon Øvreås barnboksdebut. Han har tidigare gett ut två

diktsamlingar. Illustratören Øyvind Torseter har vunnit flera priser, 2008
mottog han Bologna Ragazzi Award för bilderboken Avstikkere. Brune
nominerades till Bragepriset 2013 och fick Kulturdepartementets
litteraturpris för bokåret 2013.
Brune utkommer på svenska våren 2015 på förlaget Raben & Sjögren.
Översättningen görs av Sofia Nordin, även hon nominerad till årets barn- och
ungdomslitteraturpris.
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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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