
LENE ASK
O BLI HOS MEG
NO COMPRENDO PRESS

Tegneseriedokumentaren O bli hos meg bygger på intervjuer med 
mennesker som har vokst opp i misjonens varetekt. Misjonærbar-
nas fortelling har ikke alltid stemt overens med misjonens sol-
skinnshistorie og flere har opplevd at det å fortelle om sine erfarin-
ger kan oppfattes som illojalt mot misjonen, foreldre eller Gud.

 Juryens kommentar:
 Ask gjenforteller her en viktig historie på en respektfull  
 måte. Sarte og såre tegninger med høy teknisk gjennomfø- 
 ring holder leseren godt i hånden inn i de mørke hjørnene 
 av en kompleks historie.   

Lene Ask (1974) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, Univer-
sitetet i Praha og Universitetet i Bergen og jobber som illustratør, 
tegneserieskaper, barnebokforfatter og fotograf. Sitt gjennom-
brudd som tegner kom med tegneserieromanen Hitler, Jesus og 
farfar (Jippi forlag, 2006) som hun vant Sproingprisens debutpris 
og Kulturdepartementets tegneseriepris 2006 for. Lene Ask bor og 
arbeider på Nesodden.

The documentary graphic novel O bli hos meg is based on interviews 
with people raised in the custody of Christian missions. The stories 
of these missionary children have not always been consistent with 
the mission’s sunnier versions. Many have found that opening up 
about their experiences is perceived as disloyal to the mission, their 
parents or God.

 Jury’s comment:
 Ask retells an important story in a respectful way. Delicate  
 and vulnerable drawings executed with highly technical skill 
 takes the reader by the hand into the dark corners of a   
 complex story.

Lene Ask (1974) graduated from the Bergen Academy of the Arts, 
the University of Prague and the University of Bergen and works as 
an illustrator, cartoonist, children’s book author and photogra-
pher. Her breakthrough as a cartoonist came with the graphic novel 
Hitler, Jesus og farfar (Jippi forlag, 2006) for which she won the 
Sproingprisens debutpris and the Kulturdepartementets tegneseriepris 
2006. Lene Ask lives and works in Nesodden.
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CHRISTIAN HOVDEN BLOOM
BLOOM 2016-2020
BELHAMEL PRESS/ CAPPELENS FORSLAG

Den folkefinansierte boken Bloom 2016-2020 viser Blooms beste 
tegninger fra perioden 2016-2020. Alle illustrasjonene ble først 
publisert i VG Helg. Boken er tematisk ordnet med innblikk i pro-
sessen fra skisse til ferdig verk. Den er tospråklig og kan leses på 
både norsk og engelsk.

 Juryens kommentar:
 Veldig bra at tegningene nå blir tilgjengelig for et større
 publikum! I sin opprinnelige kontekst er tegningene 
 illustrasjoner til tekst, men tegningene står sterkt uten.  
 Hovden Bloom er en svært dyktig tegner og får her gitt  
 tegningene den plassen de fortjener. 

Christian Hovden Bloom (1973, Southport/England) er en norsk 
illustratør og grafisk designer. Han er bl.a. kjent for portretter i en 
lett karikert realisme og populærkulturelle pastisjer i flere teknik-
ker. Hovden Bloom har helt siden 1987 også arbeidet som writer 
(graffitikunstner) under pseudonymet Coderock. Han bor og jobber 
i Oslo.

The crowdfunded book Bloom 2016-2020 shows Bloom`s best 
drawings from the period 2016-2020. All illustrations were first 
published in VG Helg. The book is thematically arranged to provide 
insight into the process from sketch to finished work. It is bilingual 
and can be read in both Norwegian and English.  

 Jury’s comment:
 It’s great that these drawings finally are available to a larger  
 audience! In their original context they are illustrations for  
 text, but they stand strongly on their own. Hovden Bloom is  
 a skilled artist and his drawings are with this project given the  
 space they deserve.

Christian Hovden Bloom (1973, Southport / England) is a Norwegian 
illustrator and graphic designer. He is well known for his portraits, 
in a slightly caricatured realistic style as well as popular cultural 
pastiches in various techniques. Hovden Bloom has also worked as 
a graffiti artist under the pseudonym Coderock since 1987. He lives 
and works in Oslo.
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NORA DÅSNES
UBESVART ANROP
ASCHEHOUG FORLAG 

Ubesvart anrop er en grafisk roman om å være ungdom i tiden 
etter 22. juli. Det er en fortelling om å lete etter mening i møte 
med det meningsløse, om utenforskap, sorg og angst. Om hvor 
vanskelig det kan være å nå ut til hverandre, og hvor viktig det er 
når vi får det til.

 Juryens kommentar:
 Dåsnes er en god visuell formidler. Valg av utsnitt med  
 filmatisk karakter og fargebruk skaper god flyt og betrakte- 
 ren kan enkelt hoppe i tid, uten at det skaper forvirring.  
 Det oppleves som Dåsnes forteller og tegner fort, og   
 historien blir drevet effektivt videre av den raske streken.

Nora Dåsnes (1995) er illustratør og animatør utdannet ved Kings-
ton University, London. Hun debuterte som forfatter og illustratør 
med den kritikerroste grafiske romanen Ti kniver i hjertet våren 
2020. For den ble hun tildelt Pondusprisen og Kulturdepartemen-
tets pris for beste tegneserie. Dåsnes bor og jobber i Oslo. 

Ubesvart anrop is a graphic novel about youth in the time after the 
terrorist attack on July 22nd, 2011. It is a story about searching for 
meaning in the face of the meaningless, about exclusion, grief and 
anxiety. It considers how difficult it can be to reach out to each oth-
er, and how important it is when we manage to make it happen.

 Jury’s comment:
 Dåsnes is a skilled visual communicator. Images framed with  
 a cinematic quality and her use of color creates a smooth  
 reading experience. The viewer can easily jump through  
 time, without creating confusion. One is left with the im- 
 pression that Dåsnes draws her portrayals swiftly, and the  
 story is effectively driven forward by the quick strokes.

Nora Dåsnes (1995) is an illustrator and animator educated at 
Kingston University, London. She made her debut as an author 
and illustrator with the critically acclaimed graphic novel Ti kniver 
i hjertet in the spring of 2020. For this work she was awarded the 
Pondusprisen and Kulturdepartementets pris for beste tegneserie. 
Dåsnes lives and works in Oslo.
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THOMAS FALLA ERIKSEN
SKARE
STRAND FORLAG

Tolv år etter at en massiv asteroide traff jorda, har verden blitt et 
kaldt og ugjestmildt sted. Tenåringsjenta Skare flakker omkring i 
isødet sammen med Leo, en mann med en mørk fortid. Sammen 
forsøker de å overleve og bevare menneskeligheten sin. Skare er 
en postapokalyptisk fortelling om mot, tillit og tilgivelse, og om å 
forsøke å finne en spire av håp i en iskald verden. Boken er forfat-
tet av Aleksander Kirkwood Brown.

 Juryens kommentar:
 Falla Eriksen viser en teknisk dyktighet og egenartet stil i  
 denne boken. Det oppleves som å lese en film,   
 hvor teksten og det visuelle driver historien godt frem. 

Thomas Falla Eriksen (1987) har en master i grafisk design og 
illustrasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo og jobber som serieskaper, 
illustratør og billedkunstner. Hans tegneserier kjennetegnes av 
kreativ lek med fremtidsfabelmytologi. Han debuterte i 2017 med 
den sjangeroverskridende metategneserien Den fjerde veggen. 
Falla Eriksen bor og arbeider i Lørenfallet i Sørum kommune.

Twelve years after a massive asteroid hits the Earth, the world 
has become a cold and inhospitable place. The teenage girl Skare 
wanders around the frozen desert with Leo, a man with a dark past. 
Together they fight to survive and preserve their own humanity. 
Skare is a post-apocalyptic story about courage, trust and forgive-
ness, and about trying to find a glimmer of hope in an icy world. The 
book is authored by Alexander Kirkwood Brown.

 Jury’s comment:
 Falla Eriksen shows strong technical skill and a unique style 
 in this book. It gives the impression of having read a movie, 
 where the words and the imagery drive the story forward.  
 
Thomas Falla Eriksen (1987) has a master’s degree in graphic design 
and illustration from the Oslo Academy of the Arts and works as a 
series creator, illustrator and visual artist. His comics are charac-
terized by creative play with future fable mythology. He made his 
debut in 2017 with the cross-genre meta-cartoon series Den fjerde 
veggen. Falla Eriksen lives and works in Lørenfallet in Sørum muni-
cipality.   
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MARI KANSTAD JOHNSEN
DYRENE SOVER
ASCHEHOUG FORLAG 

Dyrene sover handler om lille Bo som ikke vil legge seg, og mam-
maen som forteller historier om dyr mens hun leder ham fra 
kveldsmat, bad og tannpuss, til senga og søvnen. Boken er forfat-
tet av Kjersti Annesdatter Skomsvold.

 Juryens kommentar:
 Dette er et fyrverkeri av en bok! Her ser vi en tydelig 
 Kanstad Johnsen -strek og -fargepalett, hvor tegningene  
 sprenges ut av boken med en grenseløs fargeglede og  
 lekenhet.

Mari Kanstad Johnsen (1981) er utdannet ved Kunsthøgskolen i 
Oslo og Konstfack i Stockholm, og arbeider som billedkunstner, 
illustratør og forfatter. Hun har illustrert en rekke billedbøker for 
barn, og laget flere artist books ved kunstneropphold i Italia og 
Nederland. Kanstad Johnsen høstet en rekke priser for arbeidet 
sitt, og er innkjøpt av Nasjonalbiblioteket. Dyrene sover har blitt 
nominert til Brageprisen 2021. Hun bor og arbeider i Oslo.

Dyrene sover tells the story of little Bo who does not want to go to 
bed. His mother tells him stories about animals while she leads him 
through supper, bathing and brushing his teeth, and finally on to 
bed. The book is written by Kjersti Annesdatter Skomsvold.

 Jury’s comment:
 This is a firework of a book! Here we clearly recognize   
 Kanstad Johnsen’s line and color palette. The drawings play 
 fully explode from the book with boundless and colorful joy.

Mari Kanstad Johnsen (1981) is a graduate of the Oslo Academy 
of the Arts and the Stockholm School of Art, and works as a visual 
artist, illustrator and author. She has illustrated a number of picture 
books for children, and made several artist books during residen-
cies in Italy and the Netherlands. Kanstad Johnsen has won a num-
ber of awards for her work, and has been purchased by the National 
Library. Dyrene sover has been nominated for Brageprisen 2021. She 
lives and works in Oslo.
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SUNNIVA SUNDE KROGSETH
NATTSVERMERNE
GYLDENDAL NORSK FORLAG

Gjennom stemningsfulle ord og bilder forteller Sunniva Sunde 
Krogseth en historie om hvor modig man kan være selv om man er 
bitte liten. En magisk bildebok om alt som beveger seg i natten.

 Juryens kommentar: 
 Denne boken lyser i mørket! Dette er en liten alvorlig bok,  
 hvor det er jobbet godt med lys og mørke som gir en   
 3D-poppende opplevelse av tegningene. 

Sunniva Sunde Krogseth (1987) er utdannet ved Kunsthøgsko-
len i Oslo (BA) og Konstfack i Stockholm (MFA). Hun jobber som 
illustratør i Oslo og har mottatt flere priser for illustrasjonene sine. 
Hun debuterte i 2020 med Naturinstruksjoner, en poetisk bilde-
bok for voksne. Naturen er en gjennomgående tematikk i hennes 
arbeid. Nattsvermerne er hennes første barnebok. Sunde Krogseth 
bor og arbeider i Oslo.

Through evocative words and pictures, Sunniva Sunde Krogseth 
tells a story about how brave you can be, even if you are tiny. This is 
a magical picture book about everything that moves in the night.

 Jury’s comment:
 This book glows in the dark! This is a small yet serious book,  
 where the light and dark in the drawings has been skillfully  
 molded into an eye-catching 3D experience.

Sunniva Sunde Krogseth (1987) is a graduate of the Academy of 
Fine Arts in Oslo (BA) and Konstfack in Stockholm (MFA). She works 
as an illustrator in Oslo and has received several awards for her 
illustrations. She made her debut in 2020 with Naturinstruksjoner, 
a poetic picture book for adults. Nature is a recurring theme in her 
work. Nattsvermerene is her first children’s book. Sunde Krogseth 
lives and works in Oslo.
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STEFFEN KVERNELAND
BRILLEGEIT
NO COMPRENDO PRESS

Brillegeit en oppvekstskildring som følger Steffen Kverneland fra 
barndom i Haugesund, skolegang, kunstneren som ung mann og 
student i Bergen, til han prøver å etablere seg som tegner i Oslo. 

 Juryens kommentar:
 Kverneland briljerer her i det håndverksmessige, med  
 et eksplosivt mangfold av tegneuttrykk. Med humoristisk  
 strek skildrer han sin opplevelse av seg selv som ung med  
 stor ømhet og skarpt blikk. Kverneland er en av våre store.

Steffen Kverneland (1963) er en prisbelønt tegner, illustratør og 
tegneserieskaper. Han er selvlært og har frilanset for aviser, tids-
skrifter og forlag, samt illustrert flere bøker. Han har også mange 
tegneserieutgivelser bak seg, bl.a. Slyngel, Amputerte Klassikere 
I-IV, Olaf G, Kanon 1-5 (sammen med Lars Fiske), Munch og 
En frivillig død. De to sistnevnte har gitt Kverneland et internasjo-
nalt publikum. Kverneland er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet og 
Nasjonalbiblioteket. Han bor og arbeider i Oslo.

Brillegeit is a depiction of growing up that follows Steffen Kverneland 
from his childhood in Haugesund, through schooling, as a young 
man, artist and student in Bergen, and his attempts to establish 
himself as a draftsman in Oslo.

 Jury’s comment:
 Kverneland excels in his craft, with an explosive diversity of  
 drawing expressions. With a humorous line, he depicts his  
 experience of himself as a young man with great tenderness  
 and sharp observations. Kverneland is one of the greats.

Steffen Kverneland (1963) is an award-winning artist, illustrator and 
cartoonist. He is self-taught and has worked freelance for newspa-
pers, magazines and publishers, as well as illustrated several books. 
He has many comic book releases behind him, including Slyngel, 
Amputerte Klassikere I-IV, Olaf G, Kanon 1-5 (with Lars Fiske), Munch 
and En frivillig død. The latter two have given Kverneland an interna-
tional audience. Kverneland has been purchased by among others 
The Norwegian National Museum and the National Library. He lives 
and works in Oslo. 
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SIGBJØRN LILLEENG
INNTRENGER
ENA FORLAG 

Inntrenger er en ny tegneserieadaptasjon av Bing & Bringsværds 
sci-fi-manus Hvem av oss er den drepte? fra 1978. Sigbjørn Lilleeng 
har laget en moderne tolkning av manuset, og gjør det dermed 
tilgjengelig for en helt ny generasjon.

 Juryens kommentar:
 Lilleengs Manga- inspirerte stil vitner om imponerende 
 håndverk. Dette er en svært vellykket og ambisiøs bok. 
 
Sigbjørn Lilleeng (1983) er utdannet ved Einar Granum og Norges 
Kreative Fagskole og jobber som tegneserieskaper og illustratør. 
Han har utgitt flere bøker og vunnet en lang rekke priser for sine 
utgivelser, blant dem; Bergen kommunes debutantpris, Sproingpri-
sen for Beste Norske Serie, Kulturdepartementets Tegneseriepris, 
2008, Ordknappen, 2012 og nominasjonen Årets Tegneserie, 2017 
og 2019, samt to gull og fire sølv i Årets vakreste bøker. Sigbjørn 
Lilleeng bor og arbeider i Oslo.

Inntrenger is a new cartoon adaptation of Bing & Bringsværd’s sci-fi 
manuscript Hvem av oss er den drepte? from 1978. Sigbjørn Lilleeng 
has rendered a modern interpretation of the script, making it availa-
ble to a whole new generation.

 Jury’s comment:
 Lilleeng’s Manga-inspired style demonstrates impressive  
 craftsmanship. This is decidedly a successful and ambi-
 tious book.

Sigbjørn Lilleeng (1983) is a graduate of Einar Granum and Norges 
Kreative Fagskole and works as a cartoonist and illustrator. He has 
published several books and won numerous awards for his publi-
cations. Among them are Bergen kommunes debutantpris, Sproing-
prisen for Beste Norske Serie, Kulturdepartementets Tegneseriepris, 
2008, Ordknappen, 2012 and the nomination Årets Tegneserie, 2017 
and 2019, as well as two gold and four silver medals in the ranking 
for Årets vakreste bøker. Sigbjørn Lilleeng lives and works in Oslo.
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DIDRIK MAGNUS- ANDRESEN
ULTIMA THULE
JIPPI FORLAG

Året er 1939. Verden befinner seg på randen av krig. Handlingen 
er plassert i det primitive og værharde gruvemiljøet på Svalbard, 
og skildrer en tid fylt med spenning og usikkerhet. Samtidig henter 
Didrik Magnus- Andresen inspirasjon fra både tidens eventyrfor-
tellinger og mer moderne tegneserier.

 Juryens kommentar:
 Denne boken et enormt ambisiøst prosjekt som har krevd  
 mye tid! Dette er et enkeltmannsprosjekt fra start til slutt  
 og vi er glade for at Magnus- Andresen har tatt seg tiden  
 det tar å lage en slik bok. Boken er en interessant blanding  
 av fiksjon og historie og står stødig som et solid bidrag til  
 europeisk tegneserie-tradisjon. 

Didrik Magnus-Andresen (1988) er en kunstner og illustratør med 
interesse for mytologi, folketro og okkultisme. Han har tidlige-
re vært bidragsyter til antologier som Forresten. Den grafiske 
novellen Ultima Thule er Magnus-Andresens bokdebut. Han bor og 
jobber i Oslo. 

The year is 1939. The world is on the brink of war. The narrative 
unfolds in the primitive and weatherbeaten mining community on 
Svalbard, and depicts a time filled with excitement and uncertainty. 
Alongside this, Magnus-Andresen draws on inspiration from both 
the fairy tales of the time and more modern comics.

 Jury’s comment:
 This book is a hugely ambitious and time-consuming project! 
 This is a one-man effort from start to finish and we are de- 
 lighted that Magnus-Andresen has taken the time to   
 accomplish it. The book is an interesting mix of fiction and  
 history and is a solid contribution to European comic book  
 tradition.

Didrik Magnus-Andresen (1988) is an artist and illustrator with an in-
terest in mythology, folklore and occultism. He has previously been 
a contributor to anthologies like Forresten. The graphic novel Ultima 
Thule is Magnus-Andresen’s book debut. He lives and works in Oslo.
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CHRISTOPHER NIELSEN
WELTSCHMERZ 10A
NO COMPRENDO PRESS

Weltschmerz #10A er en ny del av Christopher Nielsens store 
prosjekt, som startet i 1994. Weltschmerz er Nielsens eksperimen-
telle frisone ofte kalt den vanskelige Nielsen, der han tøyer både 
stil, innhold og sjanger. I dette nummeret er han innom psykologi, 
identitet, overvåkningssamfunnet, religion, rock’n’roll og mye mer.

 Juryens kommentar:
 Her er den fantastiske toppen av overflod! Boken renner  
 over med tekst og tegning hvor det skinner igjennom et  
 enormt og tilsynelatende aldri minkende uttrykksbehov og  
 samfunnsengasjement. 

Christopher Nielsen (1963) er en av pionerene innen norske under-
grunnstegneserier. Han er mest kjent som tegneserieskaper, bl.a. 
for figurer som To trøtte typer, Narverne og Hold Brillan. Nielsen 
har de siste årene utvidet virksomheten innen et stort mangfold av 
kunstformer, som animasjonsfilm, teater, skjønnlitteratur, installa-
sjonskunst og en såkalt «misfornøyelsesbar». Christopher Nielsen 
bor og jobber i Oslo.

Weltschmerz #10A is the newest part of Christopher Nielsen’s ex-
tensive project, initiated as early as 1994. Weltschmerz is Nielsen’s 
experimental free zone, often referred to as the ‘difficult Nielsen’, 
where he stretches style, content and genre boundaries. In this 
issue he dips into psychology, identity, mass surveillance, religion, 
rock’n’roll and much more.

 Jury’s comment:
 Here lies the marvelous summit of abundance! The book over- 
 flows with text and drawing that exude an enormous and see- 
 mingly undiminishing need for expression and civic engageme 
 gement.

Christopher Nielsen (1963) is one of the pioneers in Norwegian un-
derground comics. He is best known as a cartoonist, among other 
things for characters like To Trøtte Typer, Narverne and Hold Brillan. 
In recent years, Nielsen has expanded his endeavors through a large 
variety of art forms, such as animated films, theater, fiction, instal-
lation art and a so-called ‘misfornøyelsesbar’. Christopher Nielsen 
lives and works in Oslo.
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SKINKEAPE
BAK DEN SVARTE PORTEN
GYLDENDAL NORSK FORLAG

Bak den svarte porten er en bildebok om redsel, mot og uventet 
vennskap. Det er Halloween, men Olivia har ingen å gå knask 
eller knep med. Hun bestemmer seg for å gå alene. Først er det 
litt skummelt å gå helt for seg selv, men Olivia blir modigere og 
modigere jo lenger hun går. Likevel: Det store huset bak porten er 
fortsatt uhyggelig. Kanskje til og med litt ekstra uhyggelig akkurat i 
kveld. Boken er forfattet av Anders Bortne.

 Juryens kommentar:
 Årets fineste cover! Skinner mot en med sin kontraststerke  
 bruk av lys mot mørke. De skraverte tegningene har en  
 stofflig, taktil kvalitet som man nesten kan føle med 
 fingrene.
 
Marianne Gretteberg Engedal (1986), også kjent som Skinkeape, 
er fra Haugastøl, utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og jobber 
som illustratør og forfatter. Hun debuterte med bildeboken Pølse-
tjuven i 2019 (Samlaget forlag) som hun vant Kuturdepartementets 
bildebokpris 2019 for. Hun bor og arbeider i Oslo og Hallingdal.

Bak den svarte porten is a picture book about fear, courage and 
unexpected friendship. It’s Halloween, but Olivia has no one to go 
trick or treating with. She decides to go alone. First it is a little scary 
to go all by herself, but Olivia gets braver and braver the further 
she goes. Nevertheless, the big house behind the gate is still eerie 
- maybe even a little extra spooky tonight. The book is written by 
Anders Bortne.

 Jury’s comment:
 The nicest cover of the year! It shines toward us with its  
 contrasting use of light against darkness. The shaded 
 drawings have a material, tactile quality that you can almost  
 feel on your fingers.

Marianne Gretteberg Engedal (1986), also known as Skinkeape, is 
from Haugastøl, educated at the Bergen Academy of the Arts. She 
works as an illustrator and author. She made her debut with the 
picture book Pølsetjuven in 2019 (Samlaget forlag) for which she 
won the Kuturdepartementets bildebokpris in 2019. She lives and 
works in Oslo and Hallingdal.
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ØYVIND TORSETER
MULANOSAURUS REX
CAPPELEN DAMM FORLAG

Mulanosaurus Rex er fjerde bok om Mulegutten. I denne boka 
legger Mulegutten ut på en ekspedisjon i god Brødrene Dahl-stil, 
sammen med en usympatisk president.

 Juryens kommentar:
 En delikat bok fra Torseter-universet! Boken er særegen og  
 viser et bredt spenn av tegneteknikker i hver enkel tegning.  
 Visuelt er denne boken svært spennende. Tegningene er  
 søte, men aldri for søte.

Øyvind Torseter (1972) er illustratør og bokkunstner utdannet ved 
Kent Institute of Art and Design i Maidstone, UK. Han har publi-
sert en rekke bøker, er oversatt til 15 språk, og er vinner av priser 
som Bologna Ragazzi Award, Bokkunstprisen, Årets Vakreste bok og 
Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Torseter er innkjøpt 
av blant annet Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og KORO. Han 
bor og arbeider i Oslo.

Mulanosaurus Rex is the 4th book about Mulegutten. In this book, 
Mulegutten embarks on an expedition in a classic comical style, 
alongside an unsympathetic president.

 Jury’s comment:
 A delicate book from the Torseter universe! The book is unique  
 and displays a wide range of drawing techniques in each 
 individual illustration. Visually, this book is very exciting. The  
 drawings are cute, but not too cute.

Øyvind Torseter (1972) is an illustrator and book artist educated at 
the Kent Institute of Art and Design in Maidstone, UK. He has pub-
lished a number of books, and has been translated into 15 langua-
ges. He is the winner of prizes such as the Bologna Ragazzi Award, 
Bokkunstprisen, Årets Vakreste bok and the Nordisk råds barne- og 
ungdomslitteraturpris. Torseter’s work has been bought for the col-
lections of, among others, the National Museum, the National Lib-
rary and KORO. He lives and works in Oslo.
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