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der i 2005 udskrevet en eventyrkonkurrence om at skrive det bedste eventyr i H. C. Andersens ånd. Et
eventyr i flere lag, som kunne forstås af både børn og voksne. Kirsten Ahlburg bidrog med sit eventyr “Lyset
der ikke ville gå ud” og vandt blandt 126 indsendte eventyr hovedpræmien med det bedste eventyr. Udvalget
skrev som begrundelse: “Vinder af konkurrencen er Kirsten Ahlburg med eventyret “Lyset der ikke ville gå

ud”. Det er en gribende fortælling om en ensom gammel dame, der får et lys i fødselsdagsgave af sit
barnebarn. Lyset har menneskelige egenskaber og kan ikke gå ud. I løbet af dets levetid får dets flamme
oplyst den gamle dames sind, således at hun, da lyset endelig dør ud, er i stand til at møde livet igen med
glæde og taknemmelighed. Med både sproglig og litterær tæft taler Ahlburg, helt i Andersens ånd, til både

børn og voksne med en enkelhed og en menneskelig varme, som vækker dybe følelser hos læseren.”
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