
VÆRKLISTE OG CV

Mette Hegnhøj. Født 1976. Bor og arbejder i Thy.
Forfatterskolen for Børnelitteratur 2008-2010

VÆRKER
2019 Nina tør alt (Gyldendal)

Den utætte sky (Fabula)
Mig Mona altid i træsko (røde) (Dansklærerforeningens Forlag)
Den Kække Panda (Alinea)

2018 #nårjegcykler  (korte tekster, Dansklærerforeningens Forlag)
2017 En prik og en streg - godnateventyr til at tegne på ryggen (Jensen & Dalgaard)
2016 Fotodigtet hvis intet af alt det der sker sker igen hvor bliver alting så af? (bidrag til udgivelsen Thy -

længslernes land, Museum Thy)
2015 Tekst #81 hvermandag.dk, 16. november: Pi opfinder Frankrig
2014 ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET? (æske med notater, poesi, illustrationer og poetsne, Jensen

& Dalgaard)
Små frø (ungdomsroman, Gyldendal)

2011 Skrædder i Helvede, bidrag: fire korte tekster (antologi, Dansklærerforeningens Forlag)
Elvis & Otto (billedbog, Turbine Forlaget)

2010 Møgungen (billedroman, Dansklærerforeningens Forlag)

LEGATER
2019 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2018 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2018 Statens Kunstfond, rejselegat
2017 Autorkontoen, arbejdslegat
2017 Danske skønlitterære forfattere, opmuntringslegat
2016 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2015 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2015 Autorkontoen, rejselegat
2014 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2013 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2013 Statens Kunstråd, børnelitteraturpuljen, arbejdslegat
2011 Statens Kunstråd, børnelitteraturpuljen, arbejdslegat

NOMINERINGER
2015 ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET? udvalgt til Deutsche Jugendbibliotheks White Ravens 

2015; et katalog over 250 anbefalelsesværdige, nye og innovative børne- og ungdomsbøger fra hele 
verden.

2015 ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET? nomineret til Nordisk råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2015 

2015 ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET? indstillet til Kulturministeriets forfatterpris
for børne- og ungdomsbøger 2014

2011 Møgungen udvalgt til Deutsche Jugendbibliotheks White Ravens 2011; et katalog over 250 
anbefalelsesværdige, nye og innovative børne- og ungdomsbøger fra hele verden.

2010 Møgungen indstillet til Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger af
Karin Esmann Knudsen

http://hvermandag.dk


PRISER
2015 Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger 2014 for ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE 
DET?

STIPENDIEOPHOLD - SEMINARIER
2016 [7dagar] kortstipendium för konstnärer på Nordiska Akvarell Museet i Skärhamn
2015 Dramalaboratorium: Remediering som kunstpædagogisk metode - fra bogværk til poetisk dramaforløb,

ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET? på Dramaboreale 2015, Silkeborg
2013 Sommerseminarium för barn- och ungdomsbokmakare i Norden, Biskops-Arnö, juli 2013

UDSTILLINGER
2015 ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET? er en del af udstillingen “Kunsten å være bok” i 

forbindelse med Nordisk barnebokkonferanse på Sølvberget i Stavanger

LITTERÆRE KUNSTMØDER MED BØRN OG UNGE
2018-2019 Koordinator og underviser på Forfatterskolen i Thy

2016-2018 Hundrede tomme bøger 
Den dovne forfatter er rejst på ferie og har efterladt hundrede tomme bøger. Det eneste de 
har er en titel. Børn og voksne fyldte de blanke sider med ord, sætninger, kapitler og 
tegninger under en workshop i forbindelse med åbning af KulturRummet. De hundrede nu 
halv-fyldte bøger ligger fortsat på biblioteket og lånerne skriver videre på hinandens bøger i 
ny og næ. 

Min bog 
Vi undersøgte og eksperimenterede med, hvordan vi hver især i form, ord og  
billeder kan fortælle om os selv i en bog, der ikke bare er en bog, men er “lige mig”.  
Vi vækkede minder og oplevelser til live og pustede nyt liv i tankerne om, hvem vi er og 
hvordan vi kan udtrykke os gennem dogmeopgaver, taktile materialer, opmærksomhed på 
sammenhængen mellem form og indhold og andre måder at tænke “en bog” på. 

Forvandlingsdigte 
I forbindelse med litteraturfestivalen Thy til Ord forvandlede vi parken Christiansgave i 
KulturRummet til en poetisk have med forvandlingsdigte, som vi skrev og hang til tørre på 
tørresnore i parken. 

Gennem lågen
Fem tirsdage rejste jeg med fire børn gennem lågen mellem Børnehuset Mattisborgen og
plejehjemmet på Lindevej i Skagen for at besøge deres nye venner.
To og to skabte børnene og de ældre i fællesskab Bogen om dig og mig (leporello-bøger i æske 
som kan læses forfra og bagfra)

Forundringslaboratoriet
Frem fra fire flyttekasser dukker et lykkehjul, bogstavsformede kiks, en samling 
eksperimenterende børnelitterære værker samt stempler, tændstikæsker, bogbindertråd, 



kasserede bøger, lim og sakse. Jeg besøgte ti skoleklasser i Thy (0.-9. klasse) og ti 
skoleklasser i Fredetikshavns Kommune (3.-5. klasse) med  
Forundringslaboratoriet, som sætter børnene og de unge i gang med at undres og 
efterfølgende selv eksperimentere med at skabe litterære udtryk i form og indhold.

Da jeg var barn skrev jeg breve
Workshop i forbindelse med Into the Wind, festival for nordisk børne- og ungdomslitteratur 
i Berlin.
78 børn fra Berlin skrev og sendte hver et postkort til et menneske, de fandt i telefonbogen

Nattens lande
Børn fra fem forskellige skoler i Thy, deltog i forbindelse med Kulturnatten i Thisted i den 
litterære  installation Nattens lande, som jeg hver dag skabte i et nyt lokale på en ny skole.
I mørket arbejdede vi med at skabe nye universer, Nattelande, i bibliotekets kasserede bøger.

Vores Troldehøj
De otte ældste børn i Børnehuset Troldehøj ved Frederikshavn skabte et gigantisk cirkeldigt 
Det vi gør hver dag i Troldehøj ud fra deres egne refleksioner og tegninger om hverdagen i 
Troldehøj.
Afslutningsvis eksperimenterede vi med en lydside til cirkeldigtet og komponerede en e-
bog, hvor billedsiden består af børnenes såvel digitale som analoge tegninger.


