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Camilla Kuhn (född 1975) är norsk författare och illustratör, utbildad vid Central 

Saint Martins College of Art and Design i London. Hon började skriva böcker hon när 

hon fick sitt första barn och därefter har det blivit många, bland annat lättlästa böcker 

för barn. 

 

 

Ville Hytönen (född 1982) är prisbelönad finsk poet, översatt till 16 språk, 

barnboksförfattare, bokhandlare, kolumnist och chefredaktör för egen grundad 

tidning. Han fick det prestigefyllda Finlandia Junior-priset 2013.  

 

  

Krista Partti (född 1950), finsk grafiker, fotograf och illustratör av böcker för både 

barn och vuxna. Hon är även illustratör och medarbetare i några av Finlands största 

dagstidningar.  

 

 

Björn Bergenholtz (född 1962), svensk författare och illustratör som ända sedan 

han var barn varit fascinerat nyfiken på djur och natur, kanske allra mest på fåglar. 

Han har delat med sig av sina kunskaper till unga läsare i ett tjugotal naturböcker, 

som alla har blivit mycket populära. 

 

 

Henrik Wallnäs (född 1978), svensk författare och bibliotekarie. Åka buss är hans 

debutbok och inspirationen till den hämtade han från sin fru Mimmis upplevelser när 

hon som barn flydde från forna Jugoslavien. Boken nominerades till Augustpriset 

2016. 

 

 

Matilda Ruta (född 1982), svensk illustratör, utbildad vid Konstfack i Stockholm.  Hon 

har bland annat gjort bilderböcker, serier, kortfilm, workshops och konstnärliga 

gestaltningar. Hon har illustrerat den Augustprisnominerade boken Åka buss.  

 

 

 

Owe Gustafson (född 1940), svensk författare och illustratör som är utbildad vid 

Konstfack i Stockholm. Han är mest känd för bilderna och animationerna till den 

mycket populära TV-serien Fem myror är fler än fyra elefanter.  

 



 

 

 

 

Jan Lööf (född 1940) är svensk konstnär, illustratör, serieskapare och jazzmusiker. 

Han har gjort serierna Felix och Ville och ett stort antal populära bilderböcker som 

Sagan om det röda äpplet, ABC boken, Sifferboken och flera böcker om Pelle. Jan 

Lööf har belönats med en lång rad priser.  

 

 

Helena Bross (född 1950) är svensk lågstadielärare och debuterade som författare 

1978. Hon har skrivit över hundra lättlästa böcker för barn i åldrarna 7-9 år. Eftersom 

hon själv hade svårt att lära sig läsa som barn förstår hon vikten av bra, lättlästa 

böcker. Hon är översatt till flera språk. 

 

 

Mati Lepp (född 1947) är svensk illustratör, utbildad vid 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. 

 

Ulf Stark (1944-2017), svensk författare till mer än 50 titlar, 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 har fått 

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

 

Lotta Geffenblad (född 1962), svensk illustratör, utbildad på Beckmans reklamlinje 

men har sedan 80-talet också arbetat med animerad film. Hon har även gjort rekvisita 

och masker till dans- och teaterföreställningar, föreläst mycket inom tecknad film och 

skrivit egna barnböcker. 

 

 

 


