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Til anmeldelse/omtale 
 
Peter Michael Hornung 
Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle 
2. udgave 
 
Peter Michael Hornungs populære bog Lille kunsthistorie for børn og barnlige 
sjæle udkommer nu i en ny, udvidet udgave.  
 
Den anmelderroste første udgave af bogen fra 2014 blev bl.a. nomineret til 
Weekendavisens Litteraturpris og er nu udsolgt. Bogens nye udgave i større 
format rummer 35 nye tegninger, en illustreret tidstavle med et halvt hundrede 
kunstnerportrætter og -biografier samt en ordliste over kunsthistoriske ord og 
begreber. 
 
Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle giver alle, store som små, en 
både overskuelig og nemt tilgængelig indføring i kunstens historie – lige fra 
hulemalerierne til Olafur Eliasson. Med humoristiske illustrationer og 
umiddelbart tilgængelige tekster giver bogen et overblik over både ismer, 
stilarter og væsentlige kunstnere. Vi bliver ikke bare bedre til at møde kunsten 
ude i virkeligheden – vi får måske også mere lyst til at opsøge den. 
 
Om forfatteren 
Peter Michael Hornung er kunsthistoriker fra Københavns Universitet. Siden 
1988 har han været kunstredaktør og -kritiker på dagbladet Politiken. Hornung 
er desuden forfatter til en stribe kunstbøger om betydelige danske kunstnere, 
og han har været hovedredaktør på ’Fogtdals Kunstleksikon 1-12’, ’Ny Dansk 
Kunsthistorie 1-10’ og på værkerne om Bjørn Nørgaards danmarkshistoriske 
gobeliner på Christiansborg. 
 
Bogen præsenteres ved en reception i Butik Ekely, Istedgade 51C, 1650 
København V, mandag 2.11 kl. 17-19. 
 

Strandberg Publishing A/S
Gammel Mønt 14, 5.th.
1117 København K
mail@strandbergpublishing.dk
+45  88 82 66 10 
strandbergpublishing.dk

Ny 
udvidet 
udgave 



 
Fakta om bogen 
Peter Michael Hornung 
Lille kunsthistorie for børn og barnlige sjæle. 2. udg. 
240 sider, indb.  
Ill. af forfatteren 
Pris: 299,95 kroner (vejl.) 
Udkommer 6. november 2015 
Strandberg Publishing 
            
Yderligere information og billedmateriale 
Kontakt presseansvarlig Mette Wibeck på mette@strandbergpublishing.dk 
eller 4075 3476, hvis du ønsker at bestille presseeksemplar af bogen, fotos 
eller kontakt til Peter Michael Hornung.  
Bogens forside samt billedudvalg findes på forlagets hjemmeside: 
www.strandbergpublishing.dk/presse 
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