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Lena Frölander-Ulf: Jag, Fidel och skogen nominerad till Finlandia Junior 2016 
 
Lena Frölander-Ulf är född 1976 i Helsingfors. Hon är illustratör, författare och grafiker och skapar sina 
berättelser både i ord och bild, med en viss förkärlek för mörker, hemligheter, ornamentik och krumelurer. 
Hon har en yrkeshögskoleexamen inom media och kommunikation, håller kurser och workshoppar inom 
måleri och illustration och har deltagit i utställningar såväl i Finland som utomlands. 
 
Lena Frölander-Ulfs bilder i skrapkartong och akvarell lyser upp mörkret i boken Jag, Fidel och skogen. 
Hennes skog myllrar av liv, och en liten människa som behöver kissa kan råka på allt möjligt: granen som 
behöver hjälp med att flytta på yxan, Näcken Nilsson som gråter eller ett gäng stressade eldflugor. 

Mamma älskar att vara på landet. Hon älskar havet. Hon älskar vinden. Hon älskar skogen. ’I morgon kan 
du bygga en koja!’ säger mamma. Men jag säger ingenting. För jag är rädd. För havet. För vinden. För 
skogen. På landet kissar vi i skogen. 
 
Den lilla människans steg är först trevande, men blir allt säkrare. Ett bergstroll kan få några lugnande ord och 
man kan bli vän med skogen. 

Boken utkommer på svenska på Schildts & Söderströms och på finska på Kustantamo S&S. 

 
Pressröster 
 
Lena Frölander-Ulf återvänder till den skrapkartongsteknik med vilken hon gjorde bilderna till 
Mörkerboken och firar än en gång triumfer. Det är ett litet men ändå stort äventyr Frölander-Ulf 
åstadkommit. En helgjuten bilderbok om att möta sina rädslor och övervinna dem. Maria Lassén-Seger, 
Hufvudstadsbladet 
 
Lena Frölander-Ulfs verk är en välkomponerad bilderbok som lockar till omläsning. I bilderna finns mycket 
att upptäcka. Eva Ståhl, Vasabladet 
 
Frölander-Ulf väver på ett skickligt sätt in det komiska i det hotfulla och ger den gamla folksagans ruskiga 
varelser som näcken och bergtrollet nya roller. Pia Vuorio, Östnyland 
 
Utgivning, text och bild 
 
Jag, Fidel och skogen/Minä, Muru ja metsä    2016 
En sann historia/Totta toinen puoli    2014 
Sagan om prinsessan Bulleribång med Hannele Mikaela Taivassalo  2006 
 
Utgivning, bild 
 
Adalminas pärla (text Zacharias Topelius)/Adalmiinan Helmi  2011 
Mörkerboken (text Hannele Mikaela Taivassalo)/Hämäräkirja  2009 
 
Priser 
 
En av de tre nominerade för priset Toisinkoinen 2016. 
 



Portfolio: www.lenafrolanderulf.com 
 
För närmare information: Elisabeth Jansson, elisabeth.jansson@sets.fi, 040 745 1763 


