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Ingeborg Eliassen (född 1953) 

Norsk författare och dramatiker som är utbildad agronom och har bland annat arbetat 

i Tanzania. Hon gav ut sin första barnbok 1979 och har sedan dess skrivit 

monologer, skådespel, dikter och sångtexter. 2016 kom bilderboken Genvägen som 

rönt stor uppmärksamhet i Norge och översatts till kinesiska. 

 

Åshild Irgens (född 1976) 

Norsk illustratör och grafisk designer som sedan hon utbildades vid Konsthögskolan i 

Oslo har illustrerat över 40 böcker. Hennes illustrationer är fantasifulla teckningar, 

som man framför allt ser i barn- och bilderböcker, utgivna av flera av de ledande 

norska bokförlagen. Hon tecknar också för Aftenpostens helgbilaga. 

  

Ole Lund Kirkegaard (1940-1979) 

Dansk barnboksförfattare och tecknare som från början var sjöman och sedan lärare. 

Hans produktion blev inte så omfattande på grund av hans tidiga bortgång, men flera 

av hans böcker är klassiker, till exempel Gummi-Tarzan, Gusten Grodslukare och En 

flodhäst i huset. Han skrev även berättelser för tidningar och radio. 

 

Kirsten Sonne Harild (född 1962) 

Dansk författare med en akademisk examen i bland annat danska från Köpenhamns 

universitet. Hon har tidigare arbetat som redaktör. Sedan 2003 är hon barn- och 

ungdomsboksförfattare på heltid och har skrivit mer än 70 böcker. 

 

Inger Tobiassen (född 1950) 

Dansk tecknare som har tecknat så länge hon kan minnas. Hon är utbildad vid 

Aarhus Kunstakademi och har arbetat som grafiker i många år. Nu är hon verksam 

både som författare och illustratör, ofta till böcker för de allra yngsta, som i bokserien 

om Ville.  

 

Kristiina Louhi (född 1950) 

Finsk konstnär, prisbelönt grafiker, illustratör och författare. Hon har illustrerat 

dussintals barnböcker och har också skrivit och illustrerat flera mycket populära 

bokserier. Hennes böcker finns översatta till över tio språk. Hon har tilldelats flera 

priser för sina bilderböcker. 



 

Barbro Lindgren (född 1937) 

En av Sveriges mest namnkunniga författare av framför allt barnlitteratur. Hon är 

översatt till en lång rad språk och mottagare av ett antal stora utmärkelser, bland 

annat Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2014. I hennes rika 

produktion märks böckerna om Max, Mamman och den vilda bebin, Sagan om den 

lilla farbrorn och Loranga.  

 

Eva Eriksson (född 1949) 

Svensk illustratör och författare, utbildad teckningslärare på Konstfack. Hon har 

illustrerat de flesta av Barbro Lindgrens böcker, men också samarbetat med många 

andra välkända svenska barnboksförfattare. Hennes teckningar träffar alltid mitt i 

prick och har ofta en humoristisk knorr. Eva Eriksson är flerfaldigt prisbelönt.  

 

Lars Klinting (1948-2006) 

Svensk författare och självlärd illustratör, med ett brinnande intresse för naturen och 

hantverk, vilken har blivit ett återkommande tema i hans böcker. Den populära serien 

om den lilla bävern Castor som lär ut hur man snickrar, bakar, odlar, målar och syr… 

är moderna klassiker. Under sin karriär fick han motta flera priser. 

 

Sara Lundberg (född 1971) 

Svensk illustratör och författare, utbildad i teater och konst i USA, på Konstfack och 

Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Som författare debuterade hon 2009 med Vita 

streck som följdes av två till om Vita och Öyvind. Hennes teckningar och texter är 

underfundiga och poetiska.  

 

Carin Wirsén (född 1943) 

Svensk speciallärare och författare som har skrivit pekböcker för de yngsta och 

bilderböcker för lite större barn. Hon är strakt engagerad i barns och ungdomars 

språkutveckling. Ofta arbetar hon tillsammans med sin dotter, illustratören och 

konstnären Stina Wirsén.  

 

Stina Wirsén (född 1968) 

Svensk författare och illustratör, utbildad vid Konstfack i Stockholm som tecknar 

mycket i Dagens Nyheter. Numera ägnar hon sig helt åt sitt författande och att 

illustrera egna och andra författares böcker. Hon är översatt till flera andra språk och 

är prisbelönt. 



 

Ulf Stark (1944-2017) 

Svensk författare med mer än 50 titlar bakom sig, många översatta till en lång rad 

språk. 1984 fick han sitt stora genombrott då han fick pris för sin bok Dårfinkar och 

dönickar. Den filmades liksom många av hans böcker. Han tilldelades Augustpriset 

och ett antal andra utmärkelser, både i Sverige och utomlands. 

 

Mati Lepp (född 1947) 

Svensk illustratör utbildad på Konstfack i Stockholm. Han har arbetat med många av 

de mest kända barn- och bilderboksförfattarna, bland dem Ulf Stark, Birgitta Stenberg 

med böckerna om Billy, Birgitta Westin med böckerna om Viggo och Lasse Anrell 

med böckerna om Spinkis. Han har också skrivit många egna barnböcker. 

 

Inga Borg (född 1925) 

Svensk konstnär och barnboksförfattare, även verksam som översättare. Mest känd 

är hon för sina böcker om det lilla trollet Plupp, som hon debuterade med 1955, och 

hans möte med andra djur. Totalt har det kommit 30 böcker om honom.  

 

   

 

 

 

 


