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Martin Ernstsen (f. 1982)
Martin Ernstsen har mastergrad i storytelling ved Konstfack i 
Stockholm. Han har utgitt en rekke tegneserier på Jippi forlag, blant 
annet Eremitt, som vant pris for årets vakreste tegneseriebok i 2012, 
og er blitt oversatt til tre språk. Han har også skrevet to barnebøker 
og bidratt i flere antologier både i Norge og internasjonalt.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- ÅPEN KLASSE: BILDEBØKER - 

SULT
av Martin Ernstsen

Minuskel forlag 
www.minuskel.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Alexander Leborg 
alexander@minuskel.no 
926 47 559

I denne tegnede tolkningen av den banebrytende SULT utforsker 
Martin Ernstsen den menneskelige psyke, og hans tidvis ordløse 
sekvenser forsterker følelsen av desperasjon og håpløshet i den 
unge fortellerens kamp for tilværelsen. Med et nytt blikk på 
Hamsuns klassiker, og med sitt særegne billedspråk, gir Ernstsen 
oss her historien om en ung, fattig og sulten forfatter i Kristiania, 
«denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker 
av den».

Kontaktinformasjon forfatter: 
Martin Ernstsen 
martincomics@gmail.com 
994 90 874



Anna Fiske (f. 1964 i Sverige)
Anna Fiske er forfatter, illustratør og tegneserieskaper, bosatt i Oslo. 
Hun står bak en rekke bildebøker og tegneserier, først og fremst 
for barn. Hennes lekne, særegne strektegninger og nyskapende 
kreativitet har gitt henne rosende kritikker og flere høythengende 
priser og utmerkelser. I 2018 mottok hun Brageprisen for den 
illustrerte ungdomsromanen Elven. Flere av bøkene hennes gjør 
suksess i utlandet, blant annet i Kina.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- ÅPEN KLASSE: BILDEBØKER - 

Hvordan lager man en 
baby 

av Anna Fiske

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no 

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

I Hvordan lager man en baby? tar Anna Fiske for seg spørsmålene alle 
barn lurer på: 
Hvordan kommer babyen seg inn i mammas mage? Hvem kan 
lage en baby, og hvordan gjør man det egentlig? Gjennom lekne 
og fargerike illustrasjoner viser hun helt konkret hvordan en baby 
blir til, enten det er på den “tradisjonelle” måten eller ved hjelp 
av prøverør. Boken ufarliggjør et tema som kanskje mange kvier 
seg for å ta opp, og gir foreldre, lærere, besteforeldere og barn et 
glimrende utgangspunkt for samtale rundt et spennende tema . 
Boken er lærerik, morsom og varm og har fått strålende kritikker. 
Den ble raskt solgt til en rekke land. Boken passer for barn fra 4 år 
og oppover. 
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Anna Fiske  
hallo@annafiske.com 
979 60 840 



Hilde Hodnefjeld (f. 1966)
Hilde Hodnefjeld er illustratør og forfatter fra Oslo, utdannet ved 
Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og Art Décoratifs 
i Paris. Hun har også gjennomført NBIs forfatterutdanning. Hilde 
Hodnefjeld har illustrert en lang rekke bøker for andre forfattere i 
tillegg til å utgi egne bøker. 

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- ÅPEN KLASSE: BILDEBØKER - 

Lykke og ulykken
av Hilde Hodnefjeld

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

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

Hovedpersonen i Lykke og ulykken er - ja, nettopp, lille Lykke. Pappa 
lærer Lykke at hun må passe seg for svarte katter, at det betyr 
ulykke å gå under stiger og at man aldri må slå opp paraplyen 
innendørs. Det er mye å passe seg for, mye som kan bety ulykke. 
Når det flytter inn en svart katt i oppgangen, blir det litt for mye 
for pappa. Neste morgen er han borte. Har han reist for å lete etter 
regnbuen, tro? Trygge farmor dukker opp og tar med seg Lykke 
hjem. Lykke leter etter firkløvere som skal bringe lykke! Og akkurat 
idet hun finner en firkløver, kommer pappa tilbake. Kanskje måtte 
han reise bort for å bli frisk? Og kanskje har både pappa og Lykke 
lært at det er ganske slitsomt å la lykkebringere og ulykkestegn 
styre livet sitt?
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Hilde Hodnefjeld 
hilde@hodnefjeld.no
950 80 904



Mari Kanstad Johnsen (f. 1981)
Mari Kanstad Johnsen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo 
og Konstfack i Stockholm. Hun barnebokdebuterte i 2011 med 
illustrasjoner til de kritikerroste bildebøkene Barbie-Nils og 
pistolproblemet og Vivaldi, og som forfatter med Livredd i Syden i 
2013. I 2017 fikk hun “Special mention” i den høythengende prisen 
Bologna Ragazzi Awards. Nominasjonen for 3 2 1 er hennes tredje 
nominasjon til Brageprisen. 

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- ÅPEN KLASSE: BILDEBØKER - 

3 2 1
av Mari Kanstad Johnsen 

Gyldendal 
www.gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Nina Méd
nina.med@gyldendal.no
tlf.: 97960876

Anna og mormor teller (penger)! 

Anna og mormor fra Mari Kanstad Johnsens A B C er på farten 
igjen, og denne gangen er det ikke bokstaver de lærer seg, men tall! 
Anna ønsker seg mest av alt verdens fineste kosedyrkanin - men 
den er ikke gratis akkurat; den koster femti kroner! Men mormor 
vet råd og fikser sommerjobb til Anna: Hun skal passe på dyrene 
i fem hus, og få ti kroner for hvert hus. Femti kroner til sammen! 
Det er bare det at én slange og to kaniner og tre fugler og fire 
tomatplanter og fem fisker fort kan bli til én mett slange, én kanin 
som er borte, ti nye kaninbarn, to fugler, tre visne planter og fem 
utsultede fisker - spesielt hvis man i grunn bedre liker å drikke iste 
på balkongen enn å holde på med den dyrepassingen dag ut og dag 
inn. Og hvor mange tikroner tjener man da? Ikke fem, i alle fall.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Mari Kanstad Johnsen 
marikanstad@gmail.com
920 37 833



Ingeborg Arvola (f. 1974) 
Ingeborg Arvola har vokst opp i Pasvikdalen og i Tromsø, og bor i 
dag i Oslo. Hun debuterte i 1999 med voksenromanen Korellhuset, 
og har siden utgitt nærmere 20 kritikerroste bøker for både voksne 
og barn. Ingeborg Arvola beskrives som en klok og original 
forfatter. Bøkene hennes handler ofte om barn som lever med store 
utfordringer. Ingeborg Arvola har bl.a. mottatt Cappelenprisen 
(2004) og Havmannprisen for romanen Ingen dager uten regn (2008).

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Buffy By er talentfull
av Ingeborg Arvola og Nora Brech  (ill.)

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

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

Buffy By er talentfull er en moderne beretning om å være fattigunge 
i verdens rikeste land. Midt i Oslo, landets hovedstad, i 2019. 
Vi møter Buffy, en energisk og fattig heltinne, som lever i en av 
byens forsteder sammen med moren og en yngre bror. Humor 
og pågangsmot preger den unge heltinnen, som evner å heve 
seg over rekken av grå hverdager der mammaen må vanne ut 
suppemiddagene og Buffy ikke kan gå i bursdag fordi de ikke har 
råd presang. Verre blir det når Buffy oppdager at hun har talent for 
slalåm, en kostbar sport, og mamma fortsatt er arbeidsledig og helt 
blakk… Kort og godt: Hvordan opplever en helt vanlig jente å være 
fattig i dagens Norge?
 
Tematikken er brennende aktuell! Adresseavisens Mari Nymoen 
beskrev Arvolas roman Forsiktig glass! (2004) slik: «Livskraftig og 
ekte beretning fra barnets verden, på en ny og gjennomført måte…». 
Beskrivelsen passer usedvanlig godt på boken om Buffy By.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Ingeborg Arvola
inge-arv@online.no
986 77 176



Ane Barmen (f. 1984) 
Ane Barmen er utdanna skodespelar og musikkvitar og har gått på 
Gyldendals skriveskule. Ho jobbar som skodespelar og skribent. 
Draumar betyr ingenting er debutromanen hennar.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Draumar betyr ingenting
av Ane Barmen

Gyldendal
www.gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Kaisa Hoel
kaisa.hoel@gyldendal.no
415 20 224

Louise kjem heim for sommaren til sjukeheimsjobb, vener ho ikkje 
lenger har noko felles med, og eit hòl i brystet. Tormod døydde for 
over eit år sidan, og på veggen heng framleis alle bursdagskorta han 
teikna. 

Draumar betyr ingenting er ei forteljing om å puste inn dritlukt, å 
danse swing på parkeringsplassen, om sorg, systerskap og kven 
som kan skaffe øl.

 Kontaktinformasjon forfatter: 
Ane Barmen
ane_barmen@hotmail.com
95875654



Rune Belsvik (f. 1956) 
Rune Belsvik debuterte i 1979 med Ingen drittunge lenger, som han 
fekk Noregs mållags pris for. For bøkene om Dustefjerten har Belsvik 
fått Kulturdepartements litteraturpris. I 2000 fekk han Brageprisen 
for beste ungdomsbok. 

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Fugleguten
av Rune Belsvik

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Brynjulf Jung Tjønn
b.tjonn@samlaget.no
913 17 058

Sårt, men håpefullt om å finne sin plass i verda 

Lukas trur at mamma er mest glad i veslesøster Alma. Og når 
Lukas ikkje oppfører seg, må stakkars pappa kjefte på han. Den fæle 
Lukas. Det er alltid noko med Lukas.
 
Heller ikkje bestevennen Nico er alltid så grei. Men ein dag møter 
Lukas ein annan gut med eit heilt spesielt kjæledyr. Ei svart kråke. 
Kva er det med denne guten? Og kva skjer om Lukas òg får seg ein 
fugl? Vil alt bli annleis då? 

Rune Belsvik har skrive ei poetisk og sterk historie om Lukas, 
som prøver å finne sin plass i verda, i familien og blant vennene. 
Fugleguten er ei sår, men også håpefull forteljing.
 
Illustrert av Sigbjørn Lilleeng.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Rune Belsvik
rbels@broadpark.no
908 69 098



Harald Nortun (f. 1972)
Harald Nortun er utdanna litteraturvitar og har arbeidd som 
lektor ved NTNU. Han debuterte som forfattar med romanen 
Røverskogen i 2006. I 2015 gav han ut ein kritikarrost roman for barn, 
Eksperimentet, som er omsett til fire språk, blant anna fransk og 
nederlandsk. Nortun er busett i Trondheim 

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- BØKER FOR BARN OG UNGDOM - 

Blå flaggermus
av Harald Nortun

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Brynjulf Jung Tjønn
b.tjonn@samlaget.no
913 17 058

Bisnissplanar, ketsjupblod og ei jente med blå tusjar 

Sommarferien har akkurat starta. Sander og vennen Tomas 
har bisnissplanar. Men ein spøk med ketsjupblod fører til full 
utrykking. Ein rik mann kjem stadig oftare på besøk til Sander si 
mor. Og Sander finn ut ting som han kanskje ikkje ville vite.
 
Med Blå flaggermus skildrar Harald Nortun korleis det kjennest å 
føle seg utanfor. Men også korleis det kjennest å endeleg bli sett. 
Blant anna når Sander møter Line, som teiknar med blå tusjar på 
kroppen hans.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Harald Nortun
haraldnortun@live.no
975 09 172



Torgrim Eggen (1958)
Født i Oslo,  debuterte med romanen Gjeld i 1992. I tillegg til 
kritikerroste samtidsromaner er Eggen aktiv som journalist, essayist 
og kritiker. Har tidligere bl.a. utgitt Manhattan. Historier om New 
York (2007) og Berlin. Det 20. århundrets hovedstad (2013). I tillegg til 
å være musikkviter og kunstskribent er han science fiction-entusiast 
og har leflet med sjangeren selv, blant annet i Hilal (1995).

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SAKPROSA - 

AXEL
av Torgrim Eggen

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Wenche Sand
wenche.sand@cappelendamm.no
948 14 133

Axel Jensen (1932-2003) var arvingen til et kjøttimperium som 
vendte ryggen til pølsene og i stedet ble opprører, eventyrer, 
sjømann og forfatter. En fluktvei, kalte han det. Han oppfattet seg 
som en outsider, både i den velstående familien og i skolemiljøet 
på Oslos vestkant, men han forble også en outsider i det litterære 
Norge – selv om han regnes som en av etterkrigstidens mest 
sentrale og nyskapende forfattere. 

Jensens liv ble et fantastisk, kaotisk og myteomspunnet eventyr som 
ofte gikk i ett med hans egne bøker. I livet og som forfatter var han 
en nomade og en kosmopolitt. «Hjem» var et fremmedord for Axel. 
Han var rusmisbruker, voldelig, en lystløgner, kronisk upålitelig i 
pengesaker og fullstendig uegnet som ektemann og far. 

AXEL er den første uautoriserte biografien om dette enestående 
kunstnerlivet. AXEL forteller om hvilke ideer og begivenheter som 
skapte ham, og om Axels eget bidrag til å skape den verdenen vi 
har rundt oss i dag.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Torgrim Eggen
torgrim.eggen@mac.com 
980 13 846



Nilas Johnsen (f. 1976)
Nilas Johnsen har jobbet som journalist for Aftenposten, Dagsavisen 
og VG siden 2000. Han var korrespondent i Storbritannia 2010-
2012. Fra februar 2016 til desember 2018 hadde han base i Istanbul, 
først for å være VGs Midtøsten-korrespondent, og så for å skrive 
denne boken. Johnsen har studiebakgrunn fra Universitetet i Oslo, 
Høgskolen i Oslo og London School of Economics.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SAKPROSA - 

Erdogan 
Tyrkias nye sultan

av Nilas Johnsen

Aschehoug
www.aschehoug.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Harald Engelstad 
harald.engelstad@aschehoug.no>
92 85 93 89

Natten til 16. juli 2016 råder kaos i Tyrkia. I en melding som leses 
opp på statlig TV, kunngjør landets militære ledelse at regjeringen 
er avsatt og portforbud innført. Parlamentet bombes, og i gatene 
ruller stridsvogner. Men rett etter midnatt trer president Recep 
Tayyip Erdogan fram og oppfordrer sine tilhengere til å bryte 
portforbudet, og isteden fylle gatene. Der og da er kuppet over. Før 
natten er omme, har utrenskningene begynt.
 
Denne boken tar deg med på innsiden av Erdogans Tyrkia. 
Historien om hvordan Istanbuls ambisiøse borgermester 
manøvrerer seg fra en fengselscelle til presidentpalasset, er både 
fascinerende og skremmende. I hvilken retning vil «den nye 
sultanen» føre landet? Vil demokratiet overleve hos vår NATO-
allierte?
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Nilas Johnsen
nilas.johnsen@vg.no 
996 26 463 



Hege Kofstad(f. 1980)
Hege Kofstad er journalist og skrivende redaktør for medlemsbladet 
til organisasjonen Norges Veteranforbund for internasjonale 
operasjoner (NVIO). Grenselosene er hennes første bok.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SAKPROSA - 

Grenselosene 
av Hege Kofstad

Pax Forlag
www.pax.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Elisabeth Bjelland
bjelland@pax.no
454 488 33

Langs hele svenskegrensa bodde det nordmenn som under krigen 
loset flyktninger gjennom skog, over sjø og fjell, til tryggheten i 
Sverige. De var menn og kvinner, barn og ungdommer, omtrent 
tusen i alt. De meldte seg ikke til heltedåd. De var vanlige 
mennesker som bodde på strategiske steder og forstod at andres liv 
avhang av dem. Flyktningene var motstandsfolk, tyske desertører, 
jøder, russere, jugoslaver, polakker, syke, friske, unge, gamle eller 
gravide. Som grenselos kunne man aldri vite hva som ventet i 
løpet av turen, som ofte tok flere dager. Alltid med frykten for å bli 
oppdaget av grensepolitiet, av tyske soldater eller å bli infiltrert av 
falsk hjemmefront. Det var dødsstraff for å hjelpe flyktninger over 
grensa. Nervepresset var enormt. Men der andre motstandsfolk 
ble helter etter krigen, ble losenes innsats hverken anerkjent eller 
husket. 
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Hege Kofstad
hege.kofstad@gmail.com 
412 33 448



Shazia Majid (f. 1974)
Shazia Majid er journalist og kommentator i VG. Hun er dobbelt 
SKUP-diplom-vinner og har i en årrekke vært en sterk stemme i den 
offentlige debatten. Ut av skyggene er hennes første bok.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SAKPROSA - 

Ut av skyggene 
av Shazia Majid

Aschehoug
www.aschehoug.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Harald Engelstad 
harald.engelstad@aschehoug.no>
92 85 93 89

Den 25. januar 1973 landet en ung pakistansk kvinne på Fornebu 
flyplass i Oslo. I ventehallen sto hennes ektemann, med både bolig 
og jobb ved Oslo Reiseeffektfabrikk. Kvinnen var spent, og lykkelig 
uvitende om livet som ventet henne i verdens mest likestilte land. 

Hun var ikke alene, det er kommet tusenvis som henne til Norge. 
Men i tiår etter tiår levde innvandrerkvinnene på utsiden av 
samfunnet, bortgjemt og glemt. Likevel har de oppfostret en 
generasjon med døtre som knuser patriarkat og glasstak. Den 
unge kvinnen som kom til Norge for snart femti år siden, skulle 
med tiden bli mor til fem jenter. En av dem er VGs profilerte 
kommentator Shazia Majid, som har skrevet denne boken.
 
Hva har kvinnene vunnet, og hva gikk tapt? Dette er fortellingen 
om en blind flekk i norsk historie. Det er kvinnenes fortelling - fra 
innsiden av patriarkatet.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Shazia Majid
shazia.majid@vg.no
930 88 897



Mari Andreassen (f. 1983) 
Mari Andreassen er fra Tromsø, der hun også bor. Hun er utdannet 
innen pedagogikk, kulturprosjektledelse og performance, og 
jobber med scenekunst og dramatikk. Hun har i tillegg gått 
Forfatterstudiet i Tromsø. I 2018 sto en av hennes noveller på trykk i 
Signaler. Novellesamlingen Hvor lenge varer vi er hennes debut som 
forfatter.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SKJØNNLITTERATUR - 

Hvor lenge varer vi
av Mari Andreassen

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Marte Finess Tretvoll 
marte.finess.tretvoll@cappelendamm.no 
924 25 156

I Mari Andreassens novelledebut Hvor lenge varer vi skildres møter 
mellom mennesker der alt settes i spill. En frisør får mobberen fra 
barneskolen i stolen framfor seg. En pensjonert lege blir stilt på 
prøve når en av hans tidligere pasienter dukker opp og ber om råd. 
Og en kvinne får uventet besøk noen timer etter at hun har begravet 
ektemannen sin.  

Andreassen har en egen evne til å skildre mennesker som med ett 
befinner seg i kriser eller som må ta valg med store konsekvenser. 
Forfatteren har et skarpt blikk for både hverdagslige og dramatiske 
situasjoner der desperasjonen og det mer lavmælte går hånd i hånd.
 
Novellene i Hvor lenge varer vi er små kammerspill ladet med stort 
eksistensielt trykk. De handler om mennesker som har trukket seg 
tilbake, men som på samme tid forsøker å nå frem til en annen. Alle 
ønsker å gjøre godt – og rett –, men de vet ikke helt hvordan de 
skal få det til. Mari Andreassen har skrevet en moden og stilsikker 
novellesamling, som allerede har fått svært god mottagelse.

 Kontaktinformasjon forfatter: 
Mari Andreassen 
mari.sofie.andreassen@gmail.com 
970 28 362



Jon Fosse (f. 1959) 
Jon Fosse kjem frå Strandebarm. I 2011 blei han tildelt statens 
æresbustad Grotten i Oslo. Jon Fosse debuterte i 1983 med romanen 
Raudt, svart og gav seinare ut fleire romanar, diktsamlingar, 
barnebøker og essaysamlingar. Dramatikk skreiv han for første 
gong i 1993. Tekstane hans er omsette til over femti språk, og 
skodespela er sette opp over tusen gonger over heile verda. I 2015 
fekk han Nordisk råds litteraturpris for Trilogien. 

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SKJØNNLITTERATUR - 

Det andre namnet
Septologien I-II 

av Jon Fosse

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Cecilie Seiness, forlagsredaktør
C.Seiness@samlaget.no
915 09 153

Kunstmålaren Asle bur åleine på Dylgja nord for Bjørgvin. Han har 
stort sett berre kontakt med grannen Åsleik, ungkar og fiskarbonde. 
I Bjørgvin bur ein annan Asle, også han er kunstmålar. Dei to 
Aslane er venner og på eit vis dobbeltgjengarar, to versjonar av det 
same livet. 

Medan eg-forteljaren førebur juleutstilling på Galleri Beyer i 
Bjørgvin, finn han vennen Asle liggjande i snøen. Han har kollapsa 
av alkoholmisbruk og blir lagd inn på sjukehus. Asle uroar seg for 
vennen som er innlagd, han tek seg av hunden hans og køyrer fram 
og tilbake til Bjørgvin på snølagde vegar. 

Det er adventstid. Kvart år reiser Åsleik med sjarken for å feire 
jul med søstera si. Asle blir alltid invitert med, men takkar alltid 
nei. Denne jula vil Asle for første gong bli med på julefeiring hos 
søstera. 

Livet til dei to Aslane blir fortalt både gjennom tilbakeblikk og 
gjennom ei notidshistorie. I dette første bandet av Septologien 
handlar tilbakeblikka om barndommen. Det handlar om Asle og 
søstera, fjorden og alle farar, men også om ein nabogut som blei 
borte på sjøen.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Kontakt med Fosse blir koordinert via 
forlagsredaktør Seiness.



Nina Lykke (f. 1965)
Nina Lykke debuterte i 2010 med den kritikerroste 
novellesamlingen Orgien, og andre fortellinger. Romanen 
Oppløsningstendenser (2013) fikk strålende anmeldelser og ble 
kortlistet til P2-lytternes romanpris. I 2016 fikk Lykke sitt store 
gjennombrudd med romanen Nei og atter nei (2016), som vant 
Ungdommens kritikerpris og ble en salgssuksess i Sverige og 
Tyskland så vel som i Norge. Full spredning. En legeroman er Nina 
Lykkes fjerde bok.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
- SKJØNNLITTERATUR - 

Full spredning
av Nina Lykke

Forlaget Oktober
www.oktober.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Ellen Hogsnes 
ellen.hogsnes@oktober.no

Ingen kjenner understrømmene i befolkningen så godt som en fastlege. 
Jeg har vært gjennom alt sammen, glutenfritt, laktosefritt, sukkerfritt; 
annenhver overskrift i avisene og på nettet får friske mennesker til å 
tro at hvis de bare slutter å spise brød eller ost, vil alt falle på plass. De 
middelaldrende forstår ikke hvorfor de er så trette hele tiden. Det er fordi 
du begynner å bli gammel, forteller jeg dem, men de tror at dette med 
aldring ikke gjelder dem, slik de tror at dette med døden ikke gjelder dem. 
At det kommer til å gjøres et unntak i deres tilfelle.

Elin har flyttet inn på legekontoret sitt, hvor pasientene kommer 
strømmende dagen lang med alle sine skavanker og lidelser. I to tiår 
har Elin vært fastlege. Minst like lenge har hun vært gift med Aksel. 
Men før Aksel fantes Bjørn, som plutselig dukket opp på Facebook, 
og som har snudd opp ned på alt. Elin vet at noe må løsne, men 
foreløpig sitter hun fast på kontoret, i en slags katatonisk tilstand. 
I kroken står plastskjelettet Tore og ler av henne. Og hjemme i 
rekkehuset sitter Aksel og raser – med mindre han har lagt seg til 
med den fraskilte nabovenninnen Gro.

Full spredning er en roman om selvinnsiktens forbannelser og 
fornektelsens velsignelser. Med denne boken flytter Nina Lykke 
grensene for hva en legeroman kan være.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Nina Lykke 
lykke.nina@gmail.com



Øyvind Rimbereid (f. 1966)
Øyvind Rimbereid debuterte 1993 med en novellesamling, men har 
først og fremst markert seg som en av de mest originale stemmene 
i norsk samtidslyrikk. Han har mottatt en rekke priser, og fikk 
Kritikerprisen for samlingene Solaris korrigert (2004) og Orgelsjøen 
(2013), og er med det den eneste lyriker som har mottatt den prisen 
to ganger.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2019
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Hvit hare, grå hare, 
svart

av Øyvind Rimbereid

Gyldendal
www.gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Morten Moi
morten.moi@gyldendal.no
481 56 796

Diktene i Hvit hare, grå hare, svart har ulike motivmessige 
nedslagsfelt. Her finnes dikt om mekaniske innretninger og 
hjelpemidler som har betydd mye for mennesket, blant annet 
oder til sandpapiret, til hengsler og til en malmdør. I samlingen 
finnes også en serie dikt, såkalte ekfraser, over bilder fra det nå 
nedstengte Nasjonalgalleriet. Endelig finnes det en sekvens dikt av 
mer personlig art, som et dikt om den avdøde skotske poeten og 
Rimbereids venn Tom Leonard. De ulike motivene og temaene blir, 
som det ofte gjør hos Rimbereid, tvunnet sammen på et en intens 
og utvidende måte, slik at for eksempel skildringen av et eksplisitt 
politisk maleri av maleren Arne Ekeland, brått dreier til å bli et 
portrett av forfatterens mormor i fortvilt bønn.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Øyvind Rimbereid
rimber@online.no 
905 55 868
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