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NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2018

- ÅPEN KLASSE: POPULÆRVITENSKAP
FOR VOKSNE OG BARN/UNGE -

Grønne greier - om natur
og miljø og sånn
av Ole Mathismoen
Ena/ Vigmostad & Bjørke
www.vigmostadbjorke.no
Kontaktperson i forlaget:
Kristin Jobraaten

kristin.jobraaten@vigmostadbjorke.no

918 06 038

og Jenny Jordahl
I Grønne Greier opptrer forfatteren og illustratøren selv som
tegneseriefigurer, og forklarer vanskelige miljøproblemer så enkelt
som mulig. Boken forteller også om mye av alt det uproblematiske,
gøyale og fine i naturen.

Grønne Greier har siden våren 2016 prydet baksiden av Aftenposten
Junior og fått utallige positive tilbakemeldinger. Tegneserien
inneholder mange ideer til den som har lyst til å gjøre en innsats, og
forteller om løsninger fra smarte oppfinnere. Jenny Jordahl har en unik
og humoristisk strek, og Ole Mathismoen har jobbet med klima- og
miljøspørsmål i Aftenposten i mer enn 30 år. Deres mantra er: Den som
kan ting om naturen blir glad i den, og den som er glad i naturen blir
flinkere til å ta vare på den. Utgis i samarbeid med Aftenposten Junior.

Kontaktinformasjon forfattere:
Ole Mathismoen
ole.mathismoen@aftenposten.no
Jenny Jordahl
jennyjordahl.design@gmail.com

Ole Mathismoen (f. 1961)
Ole Mathismoen er Norges fremste miljøjournalist, med flere bøker
om miljøvern bak seg. Boken Klima - hva skjer ble nominert til
Brageprisen. Han mottok i 2016 Bergesenprisen for sitt mangeårige
arbeid som klima- og miljøjournalist.

Jenny Jordahl (f. 1989)
Jenny Jordahl er illustratør, tegneserieskaper, blogger og forfatter,
utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Jordahl har blant annet gitt ut
F-ordet og 60 damer du skulle ha møtt sammen med Marta Breen. Hun
står også bak tegneserien Livet blant dyrene. Jenny Jordahl er tildelt
flere priser, blant dem Kulturdepartements fagbokpris og Årets best
tilrettelagte bok.
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- ÅPEN KLASSE: POPULÆRVITENSKAP
FOR VOKSNE OG BARN/UNGE -

Menneskets grunnstoffer
av Anja Røyne

Kagge Forlag
www.kagge.no
Kontaktperson i forlaget:
Guro Nielsen Solberg
guro@kagge.no
924 27 604

Mennesker består av grunnstoffer – for eksempel det samme karbonet
som i bensintanken på bilen, og det samme jernet vi lager togskinner
av. Både fosforet i maten din og kobberet i mobiltelefonen din graves ut
av jordskorpen med enorme maskiner. Du er laget av det samme som
naturen du ser rundt deg, og kan bare fortsette å eksistere så lenge du
får servert alle de nødvendige byggeklossene i form av mat, vann og
luft.
Men vi mennesker er mer enn bare kroppene våre. Historien om den
menneskelige sivilisasjon er også historien om hvordan vi har lært oss
å forme planetens materialer til vår egen nytte. Hvor lenge kan denne
suksesshistorien fortsette? Og kan vi virkelig hente det vi mangler fra
verdensrommet? Det kom tross alt derfra en gang i tiden.

Kontaktinformasjon forfatter:
Anja Røyne
anja.royne@gmail.com
926 29 319

Anja Røyne (f. 1981)
Anja Røyne er forsker og foreleser ved Fysisk Institutt ved
Universitetet i Oslo. Hun er utdannet fysiker med bakgrunn i solenergi,
men har de siste 13 årene forsket på geologiske og geokjemiske
prosesser og studerer nå hvordan materialer kan lages ved hjelp av
bioteknologi. Hun har i tillegg bred erfaring som fagformidler gjennom
blant annet radio, aviser og en egen vitenskapsblogg.
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- ÅPEN KLASSE: POPULÆRVITENSKAP
FOR VOKSNE OG BARN/UNGE -

Insektenes planet
av Anne Sverdrup-Thygeson

J.M. Stenersens Forlag
www.jms.no
Kontaktperson i forlaget:
Solveig Øye
solveig@kagge.no
470 26 022

For hvert menneske som lever på jorden, finnes det 200 millioner
insekter. Insektene er overalt – i skogen og i enga, i bekken og i
parken. De lever i seks tusen meters høyde, i de dypeste grotter, i
døpefonter, inne i datamaskiner og i hvalrossens nesebor. Insektene
er helt annerledes skapt enn oss mennesker: De bærer skjelettet
utenpå kroppen som en rustning og kan ha ører på knærne, øyne
på penis og tunga under beina. Selv med en hjerne på størrelse med
et sesamfrø kan de gjenkjenne ansikter. Insekter har dessuten en
ufattelig forplantningsevne og tilpasningsdyktighet. Men selv om
insektene er mange, går antallet dramatisk tilbake. Mens vi mennesker
har blitt dobbelt så mange de siste 40 årene, viser studier at antallet
insektindivider omtrent har blitt halvert på samme tid.

Uten insektene vil mennesker og dyr dø. Insektene forvandler visne
planter, møkk og døde dyr til fruktbar jord. De bestøver blomster og er
mat for andre dyr. De er rett og slett tannhjulene som får verden til å gå
rundt.

Foto: Sturlason

Anne Sverdrup-Thygeson har forsket på insekter i mange år. I denne
boka kan du lese om hva som fascinerer henne – og om hvorfor vi bør
ta bedre vare på disse snedige skapningene.

Kontaktinformasjon forfatter:
Anne Sverdrup-Thygeson
anne.sverdrup-thygeson@nmbu.no
975 92 155

Anne Sverdrup-Thygeson (f. 1966)
Anne Sverdrup-Thygeson er professor ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet NMBU på Ås, og vitenskapelig rådgiver
i NINA. Hun har doktorgrad i bevaringsbiologi og underviser i
naturforvaltning og skogens biomangfold. I tillegg har hun studert
historie og er opptatt av formidling, driver en blogg og er fast gjest i
programmet Ekko - Abels tårn på NRK P2.
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- ÅPEN KLASSE: POPULÆRVITENSKAP
FOR VOKSNE OG BARN/UNGE -

Det første mysteriet
av Katharina Vestre

Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Sirikit Lockert
sirikit.lockert@aschehoug.no
950 52 764

Det første mysteriet er en liten perle av en bok. Den handler om deg (og
meg og alle) fra unnfangelse til fødsel.

I begynnelsen er du bare en knøttliten celle. Så deler den seg i to. To
celler blir til fire. Åtte. Seksten. Snart dukker konturene av et menneske
opp. En ryggmarg. Et hjerte som begynner å pulsere. Senere: lunger,
øyne, munn. En hjerne. På noen magiske måneder blir en klump av
celler forvandlet til en pustende, spisende og tenkende organisme.
Hvordan er det egentlig mulig?
Siden oppdagelsen av DNA-molekylet har biologien utviklet seg i en
rasende fart. Vi kan i dag finne svar på spørsmål som tidligere virket
umulige. Hvordan vet cellene at de skal forme et hjerte, og ikke en
hånd eller et øre? Hvordan kan eneggede tvillinger ha like gener,
men ulike fingeravtrykk? Og hva har et vi egentlig til felles med en
bananflue?

Dette er populærvitenskap, vitenskapshistorie, historiefortelling og
formidling på sitt beste. Sjarmerende, underholdende, inkluderende og
kunnskapsrikt.
Boken er illustrert av Linnea Vestre.

Kontaktinformasjon forfatter:
Katharina Vestre
katharina.vestre@gmail.com
476 18 028

Katharina Vestre (f. 1992)
Katharina Vestre er stipendiat ved Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo. Hun holder foredrag og skriver
populærvitenskapelige artikler. Det første mysteriet er hennes første
bok, den er solgt til 19 land.
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- BØKER FOR BARN OG UNGDOM -

Elven
av Anne Fiske

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Ragnfrid Trohaug
ragnfrid.trohaug@cappelendamm.no
957 70 347

Kontaktinformasjon forfatter:
Anna Fiske
hallo@annafiske.com
979 60 840

Elven er en lavmælt og vakker illustrert roman om de store og små
tingene som gjør livet vanskelig for tenåringen Helena. Hun føler at
hun bare renner avsted, som vannet under isen i elven hun ser hver
dag på vei til skolen. Helena skulle ønske hun kunne ta mer plass. Si
hva hun mener. Klare å trøste pappa. Tørre å snakke med Andreas
i parallellklassen. En vårdag begynner isen å sprekke opp, og noe
dramatisk skjer.

Anna Fiske (f. 1964 i Sverige)
Anna Fiske er illustratør, forfatter og tegneserieskaper, bosatt i Oslo.
Hun er utdannet ved linjen for grafisk design og illustrasjon ved
Konstfackskolan i Stockholm. Anna Fiske står bak en rekke bildebøker
og tegneserier, både med egne tekster, og som illustratør for andre
forfattere. Lekne, særegne strektegninger og kreativ nyskapning har
gitt henne flere høythengende priser og utmerkelser, blant annet Årets
vakreste bok, Visuelt og Kulturdepartementets tegneseriepris. I 2014
mottok hun Bokkunstprisen og Rasmus Løland litteraturstipend. I
2015 fikk hun Kulturdepartementets illustrasjonspris.
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- BØKER FOR BARN OG UNGDOM -

Verden sa ja
av Kaia Dahle Nyhus

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no
Kontaktperson i forlaget:
Ragnfrid Trohaug
ragnfrid.trohaug@cappelendamm.no
957 70 347

Kontaktinformasjon forfatter:
Kaia Dahle Nyhus
kaianyhus@gmail.com

Hvordan oppsto verden og hvordan ble vi, vi?

Kaia Dahle Nyhus tar leseren med på en forunderlig oppdagelsesreise
for å finne ut hvor vi kommer fra og når vi ble mennesker. Det er
evolusjon for de yngste, fortalt på en original, poetisk og overraskende
måte. Dette vekker nysgjerrigheten og de store spørsmålene: Hvem er
vi og hvor er vi på vei?

Kaia Dahle Nyhus (f. 1990)
Kaia Dahle Nyhus har samarbeidet med Gro Dahle om flere
kritikerroste bildebøker. I 2011 ble hun tildelt Kulturdepartementets
illustrasjonspris for Håpe, sa gåsa, mens Krigen (2013) ble nominert
til bl.a. Kritikerprisen og Nordisk Råds barnelitteraturpris. Høsten
2014 debuterte hun med egen bok, Vil du høre en hemmelighet?, som
hun mottok NBUs Debutantpris for. Bildeboken En dag drar mamma
har gitt Kaia Dahle Nyhus et internasjonalt publikum, gjennom å være
oversatt til en rekke språk.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2018
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM -

Alle samme teller
av Kristin Roskifte

Magikon forlag
www.magikon.no
Kontaktperson i forlaget:
Svein Størksen
svein@magikon.no
977 50 060

Alle sammen teller er en myldrebok om menneskeverd, om likheter og
forskjeller, og hva som teller mest i livet. Man kan telle mennesker fra 0
til 7,5 milliarder. Menneskene opptrer i grupper, f.eks. på en seierspall,
i en familie, på et loppemarked, eller i et bryllup. Mange går igjen i flere
grupper og på den måten oppstår det historier om dem. Man kan følge
dem, føle med dem og se hvordan historiene deres flettes sammen.
Med bokas 2768 individuelt tegnede mennesker finnes det mange små
og store hemmeligheter å oppdage i bildene for den som er nysgjerrig
og har et skarpt blikk. Og ser man ordentlig godt etter, så finner man
kanskje seg selv!
Boka vakte stor interesse i utlandet allerede før den ble utgitt i
september 2018, og er per oktober solgt til ti land/språkområder:
Kina, Taiwan, Korea, Japan, Iran, Frankrike, Italia, Tyskland,
Nederland/Belgia og Sverige.

Kontaktinformasjon forfatter:
Kristin Roskifte
kr@kristinroskifte.no
900 75 491

Kristin Roskifte (f. 1975)
Kristin Roskifte er illustratør og bildebokforfatter. Bildene hennes
er preget av tegneglede, detaljrikdom og humor. Hennes virksomhet
er mangfoldig og hun har bl.a. skrevet og illustrert åtte bildebøker.
Hun har mottatt en rekke priser for sine arbeider, bl.a. flere gull i
konkurransene Årets vakreste bøker og Visuelt.
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- BØKER FOR BARN OG UNGDOM -

En himmel full av skyer
av Arne Svingen

En grensesprengende roman for slukealderleserne
Gyldendal
www.gyldendal.no

Henrik setter i gang den største og villeste redningsaksjonen
noensinne.

Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen

Kontaktperson i forlaget:
Bente Lothe Orheim
bente.orheim@gyldendal.no
901 30 969

Hva gjør man egentlig når man har vært hos legen og fått verdens
verste beskjed? Jo, Henrik bestemmer seg for å redde verden. Og han
har det travelt! Men hvordan redder man miljøet på kloden?

Kontaktinformasjon forfatter:
Arne Svingen
ar-svi@online.no
414 71 796

Arne Svingen (f. 1967)
Arne Svingen er en av våre mest populære forfattere, og har en lang
rekke utgivelser bak seg. Hans produksjon spenner fra lettleste
barnebøker til romaner for eldre barn og ungdom, og han har også
skrevet flere voksenromaner. Forfatteren har mottatt en rekke priser
for bøkene sine. Arne Svingens romaner er oversatt til 18 språk.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2018
- SAKPROSA -

Arne Paasche Aasen
- fra verdensrevolusjon til de nære ting

av Arild Bye

Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Harald Engelstad
harald.engelstad@aschehoug.no
928 59 389

Barndomshjemmet til Arne Paasche Aasen på Grünerløkka var den
reneste revolusjonssentral. Herfra ledet hans ultraradikale mor
Augusta utgivelsen av syndikalistavisen Direkte Aktion. I årene
før og under første verdenskrig ble kjente røde opprørere som
Martin Tranmæl stadig observert gående ut og inn av leiligheten i
Seilduksgata.

Den russiske revolusjon i 1917 måtte gjøre dypt inntrykk på en 16årig gymnasiast og dikterspire med en slik bakgrunn. I likhet med
kameraten Rudolf Nilsen skrev Arne Paasche Aasen harmdirrende
tekster der han priste revolusjonen, fordømte tidens klasseskiller og
hyllet arbeidernes kamp.

Mens kameraten døde ung, fikk Paasche Aasen se et land med større
sosial rettferdighet stige fram. Han fulgte arbeiderbevegelsen på veien
til makten og ble framfor noen bevegelsens egen dikter. Hans «Vi
bygger landet» ble et fast innslag på partimøter. «Finkulturelle» idealer
betydde lite for Paasche Aasen; det var vanlige folk han var opptatt
av å nå. Med sine vers-petiter i Arbeiderbladet (under psevdonymet
Dorian Red) og tekstene til Ønskekonsert-slagere som «Blåveispiken»
og «De nære ting» lyktes han til gagns. Selv levde han som en bohem,
barnløs og fri, men beholdt tilknytningen til Arbeiderpartiet livet ut.
Ved inngangen til det nyrøde 1970-tallet valgte han likevel – som i sine
unge dager – å tale makten midt imot, i en strid som splittet parti og
folk.
Kontaktinformasjon forfatter:
Arild Bye
abye@ntebb.no
952 34 200.

Arild Bye (f. 1956)
Arild Bye er journalist og tidligere redaktør i NRK Nord-Trøndelag. I
2010 debuterte han som forfatter med den kritikerroste biografien
Kristofer Uppdal: Ein mot alle. Sitt arbeid med Uppdal fulgte han opp
ved å redigere et utvalg av Uppdals sakprosa (Kamp: Sakprosa i utval,
2012) og hans tidlige rallarprosa (Ved Akerselva og andre forteljingar
og Ein slusk da han var barn, 2016). I 2014 kom Bye med en ny,
banebrytende biografi, Folkevennen Ole Vig.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2018
- SAKPROSA -

Borgerlønn
av Ingeborg Eliassen
og Sven Egil Omdal

Res Publica
www.respublica.no
Kontaktperson i forlaget:
Gerd Johnsen
gerd.johnsen@respublica.no
926 45 396

Hva om alle fikk en fast inntekt fra staten, uten forpliktelser eller krav?
Ville mange slutte å jobbe? Ville flere etterutdanne seg, engasjere seg i
frivillig arbeid . eller kanskje starte egen bedrift?
De nærmeste årene vil føre med seg teknologiske endringer som
vil fjerne mange arbeidsplasser. Roboter truer jobbene til både
butikkmedarbeidere, reiseagenter, sjåfører og fondsmeglere.
Stadig flere skyves ut av et arbeidsliv som ikke trenger dem lenger.
Velferdsstaten som skal sørge for dem, er under press. For å unngå et
framtidig sosialt sammenbrudd må vi tenke nytt om forholdet mellom
arbeid og kapital, fritid og velferd. Det er her den gamle ideen om
borgerlønn har fått ny aktualitet. Mange land eksperimenter allerede
med denne formen for samfunnslønn, og kjente gründere som Elon
Musk og Bill Gates diskuterer borgerlønn med nobelprisvinnende
økonomer verden over.
Forfatterne Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen tar den
internasjonale diskusjonen om borgerlønn hjem. Blant politikere,
forskere, fagforbund og næringsliv i Norge er meningene delte, men
det er viktig at vi tar debatten nå. Vi har ikke råd til å la være.

Kontaktinformasjon forfattere:
Ingeborg Eliassen
ingeborg.eliassen@gmail.com
Sven Egil Omdal
somdal@gmail.com

Ingerborg Eliassen
Ingeborg Eliassen er frilansjournalist, tidligere utenriksreporter i
Stavanger Aftenblad. Sammen med ektemann Sven Egil Omdal har
hun de siste årene bodd og jobbet i Washington DC, Brussel og Berlin.
Hun har skrevet flere bøker, seinest Harde tider og Angrep eller forsvar
(med Cathrine Sandnes).
Sven Egil Omdal
Sven Egil Omdal er journalist og kommentator, tidligere redaktør i
Stavanger Aftenblad, leder av Norsk Journalistlag og leder i Pressens
faglige utvalg. Han har skrevet flere bøker, seinest Paris. En veiviser,
Noe innen media (med Halvor Hegtun) og Gestapokjelleren.
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- SAKPROSA -

Hvem sa hva?
av Helene Uri

Gyldendal
www.gyldendal.no

Helene Uri har også tjuvlyttet til samtaler på buss og på fest, hun har
målt taletid og tellet nekrologer. Og hun har finkjemmet bøker og
filmer på jakt etter hva vi sier, hvordan vi sier det, og hvem som sier
hva.

Hvem sa hva? er en bok om hvordan språket speiler virkeligheten, men
også om hvordan det former den: Forestillinger om kvinner og menn
finnes overalt i språket vårt og forteller oss hva vi – mer eller mindre
bevisst – tenker om hverandre og oss selv. Er til og med grammatikken
sexistisk? I Helene Uris treffsikre og avslørende bok vil leseren både
kjenne seg igjen, og samtidig få nye erkjennelser og overraskelser.

Foto: Julie Pike

Kontaktperson i forlaget:
Elsebeth Danielsen
elsebeth.danielsen@gyldendal.no
932 45 195

I mange år har Helene Uri vært opptatt av hvordan kvinner og menn
blir omtalt forskjellig. For ti år siden begynte hun å klippe ut aktuelle
artikler og legge dem i en blå mappe.

Kontaktinformasjon forfatter:
Helene Uri
helene_uri@hotmail.com
951 64 102

Helene Uri (f. 1964)
Helene Uri har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet i tolv år ved
Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på
heltid. Hun debuterte med romanen Dyp rød 315 i 2001. Til sammen
har hun skrevet åtte romaner for voksne, og flere bøker for barn
og ungdom. Helene Uri har også utgitt en rekke fagbøker innen
lingvistikk. Uris bøker er oversatt/under oversettelse til flere språk,
blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk.
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- SAKPROSA -

André Bjerke.
I kampens glede
av Peter Normann Waage

Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Benedicte Treider
benedicte.treider@aschehoug.no
416 12 888

I 2018 er det hundre år siden André Bjerke ble født. Ved siden av å
være lyriker, kriminalforfatter, gjendikter og vitenskapsteoretiker
var han en skarp polemiker som bidro i etterkrigstidens store
kulturdebatter.

Peter Normann Waages biografi tar for seg alle sider ved Bjerkes
virksomhet. Fordi Bjerke var så tett på sin samtid, en samtid han ofte
sto i opposisjon til, er boken også en kulturhistorie.

André Bjerke var en stilsikker språkkunstner fra han var helt ung, og
et talentfullt, humørfylt og lekende menneske. Men også en kunstner
som etter hvert brukte mye av sitt språktalent som avisdebattant, og et
lekende menneske som ikke nødvendigvis fornyet seg i tråd med tiden.
Denne første, omfattende biografien gir et levende bilde av både André
Bjerke og den tiden han levde og virket i.

Kontaktinformasjon forfatter:
Peter Normann Waage
peter@tekstogtale.no
920 95 965

Peter Normann Waage (f. 1953)
Peter Normann Waage er forfatter, foredragsholder og
frilansjournalist. Han har utgitt en rekke kulturhistoriske bøker, blant
annet Jeg. Individets kulturhistorie (2008) og Russland er sitt eget sted
(2012). Waage har også skrevet to biografier: Det usynlige kontinent
(1989), om den russiske filosofen Vladimir Solovjov, og Fjodor M.
Dostojevskij (1997). Biografien André Bjerke. I kampens glede ble gitt
ut våren 2018.
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- SKJØNNLITTERATUR -

Kinderwhore
av Maria Kjos Fonn

Aschehoug
www.aschehoug.no
Kontaktperson i forlaget:
Benedicte Treider
benedicte.treider@aschehoug.no
416 12 888

Moren til Charlotte er alltid hjemme, likevel er hun aldri der. Hun
bruker mesteparten av tiden til å sove, og sterke medisiner for å holde
seg i søvn.
Når moren ikke sover, gir hun Charlotte nye fedre. Én av dem viser
henne at glimt av noe annet og bedre er mulig. Men det varer altfor
kort, så kommer det en ny far.

Som tolvåring får Charlotte en far som ikke skiller mellom henne og
moren. Etter hvert fatter hun nytten av morens pillebruk, glad for å
oppdage at det finnes måter å skru av følelsene sine på. Snart lever
Charlotte med ekstrem avstand både til seg selv og til andre. Er det
mulig å komme seg ut av en barndom med så destruktive mønstre?

Rått og kraftfullt om oppvekst med en far for mye og en mor for lite.

Kontaktinformasjon forfatter:
Maria Kjos Fonn
mkfonn@gmail.com
938 12 692

Maria Kjos Fonn (f. 1990)
Maria Kjos Fonn debuterte med den kritikerroste novellesamlingen
Dette har jeg aldri fortalt til noen i 2014. Hun er student og
frilansjournalist. Hennes andre bok, romanen Kinderwhore, kom i
august 2018 og har fått en uvanlig god mottakelse. Romanen er så
langt solgt til Danmark.
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Når landet mørknar
av Tore Kvæven

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no
Kontaktperson i forlaget:
Karin Helgøy
97 01 98 65
k.helgoy@samlaget.no

Storslått historisk roman.

Året er 1293. Den unge guten Arnar Vilhjalmsson ror i si første
kvalrossjakt. Etter jakta står der ei jente framfor han. Ho kastar
eit blikk på dyret han har felt. Blikket hennar er trassig, og orda er
hånande. Etterpå snur ho seg og spring, utan å sjå seg tilbake. Ho
heiter Eir.

I den norrøne Vesterbygda på Grønland har ei uro snike seg inn.
Kvalrossen som gjorde folket her rike, har trekt seg unna. Skipa som
segla hit frå Noreg og Island for å drive handel, er sjeldnare å sjå.
Grønlendingane sine eigne farkostar er i forfall. Menneska spør seg: Er
dette dei siste tider?

Foto: Tommy Ellingsen

Arnar drøymer om ein dag å byggje seg eit skip og segle mot landa i
vest, der tømmer og jern og trua på framtida finst. Og i den draumen
finst Eir. I jakta på framtida er Arnar villig til å trasse både sin eigen
høvding, sine eigne gudar og lovene i landet.

Kontaktinformasjon forfatter:
Tore Kvæven
torekvaeven@hotmail.com
482 39 422

Tore Kvæven (f. 1969)
Tore Kvæven bur i Sirdal i Vest-Agder. Han debuterte i 2011 med Hard
er mitt lands lov. Han har også skrive barneboka Kameljegeren (2013).
Når landet mørknar kom i 2018, og er hans andre roman. Tore Kvæven
er sauebonde og lærar.
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Så mye hadde jeg
av Trude Marstein
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Kontaktinformasjon forfatter:
Trude Marstein
trude.marstein@gmail.com
92282335

Monika er 13 år og vet at alt hun opplever, en gang skal tilhøre en
annen tid. Hun er 27 år og elskerinnen til en eldre professor. Hun er
37 år og bor sammen med Geir, de har fått Maiken, som suger rytmisk
på smokken og har en stripe bar hud i bakhodet. Hun er 46 år, har et
uthus fullt av kranglevorne høner og tenker at livet består av håpløse
forsøk på sammenføyninger. Hun er 52 år og møter morens ansikt i
speilet over grønnsaksdisken i dagligvarebutikken.

Så mye hadde jeg er en roman om den aldri hvilende lengselen etter et
liv rikt på tilhørighet, lidenskap og mening – men også om følelsen av
at alt glipper, at ingenting kan holdes fast, at man kanskje verken vil
eller klarer å høre sammen med noen.

Trude Marstein (f. 1973)
Trude Marstein er oppvokst i Tønsberg og bor nå i Oslo. Hun debuterte
med prosasamlingen Sterk sult, plutselig kvalme, som hun mottok
Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Senere har Marstein utgitt romaner,
essays og en barnebok, og hun har mottatt en rekke priser for sitt
forfatterskap. Blant annet Sultprisen, Kritikerprisen og PO Enquistprisen.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2018
- SKJØNNLITTERATUR -

Venn med alle
av Gunnar Wærness
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Kontaktinformasjon forfatter:
Gunnar Wærness
gunnarw@gmail.com
463 18 994

Venn med alle, Gunnar Wærness’ første diktsamling på fem år, består
av tekster skrevet mellom 2012 og 2018. Det er en samling billedrike,
kloke og gripende dikt, som flakker på kryss og tvers av grenser og
systemer, kulturen og historien, gjennom sin tematisering av språk,
ånd, tid, folk, nasjon, vold, vandring og flukt, natur og død. Det er en
bok befolket av helter og skurker: poeter, prester, politikere, profeter,
hekser, sjamaner, medier, budbringere, ødeleggere, overlevere og
skadelidende. Figurer som Kain og Abel, Lenin, William Blake, voodooguddommen Agwé, Donald Duck og Mikke Mus står side om side med
båtflyktninger og ofre for skolemassakre, og overalt høres de dødes
stemmer, som veileder, formaner og refser de levende. Venn med alle
bruker rolledikt, fiksjoner og flerstemmighet for å avbilde et større,
transnasjonalt kollektiv og er et forsøk på å forhandle frem en ny
kontrakt mellom levende og døde.

Gunnar Wærness (f. 1971)
Gunnar Wærness er forfatter, gjendikter og kabarettartist. Wærness
debuterte i 1999 med diktsamlingen Kongesplint, som han fikk Tarjei
Vesaas debutantpris for. Han har siden utgitt samlingene Takk (2002),
Hverandres (2006), Bli verden (2007) og Tungen og tåren (2013). I
2010 redigerte han antologien Verden finnes ikke på kartet i samarbeid
med Pedro Carmona-Alvarez. Sammen med Henrik Skotte utgjør han
kunstnerduoen Brødet og Eselet, hvis siste utgivelse er Del likt (2017).
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