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MANGEARTET: I et usedvanlig godt språk leverer «Vårt daglege brød» en gjennomført tenkning 
om menneske, korn og kultur. Her en ukrainsk propagandaplakat. ILLUSTRASJON FRA BOKA
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Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er 
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! En liten sjappe gjør  
frem deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen 
– Tronsmo – lar seg selvsagt ikke knekke.
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William Dalrymple

Nine Lives
Bloomsbury, 284 s., hft., kr. 149,-

Blant mange norske lesere er William Dalrymple 
kjent for boka I skyggen av Bysants, men 
Dalrymples egentlige spesialfelt er India, noe 
han beviste til fulle i den fantastiske historieboka 
Den siste mughal, som nylig utkom på norsk. 
I denne nye reiseskildringa jakter han på det 
hellige i det moderne India. Ved å belyse ni 
ulike personlige livshistorier kaster han lys over 
forholdet mellom landets gamle tradisjoner og 
dagens raske utvikling.

Ian Morris

Why the West Rules – For Now
Profile Books, 750 s., innb., kr. 349,-

Ny kritikerrost historiebok med et stort 
perspektiv. I likhet med forfattere som Jared 
Diamond og Anthony Pagden, ser Ian Morris på 
de verdensomspennende trekkene fra prehisto-
risk tid til i dag, for å analysere hvordan Europa 
og senere Nord-Amerika fikk dominans. Morris 
ser spesielt på spørsmålet om den første, engel-
ske industrielle revolusjon så avgjørende som vi 
tror. Og han leter etter svar i historien for å finne 
mulige svar på hvorvidt asiatiske land som Kina 
og India vil overta verdenshegemoniet.

Tove Pettersen

Filosofiens annet kjønn
Pax, 250 s., hft., kr. 249,-

Filosofihistoriens mest autoritative tekster er 
skrevet av menn som ikke så på kvinner som 
likeverdige. Kvinner er ofte blitt «glemt» eller 
utdefinert som annenrangs tenkere.  Filosofer 
har også ment at kvinner burde utvikle andre 
egenskaper enn menn: I følge sin «natur» skulle 
de være lydige, dydige og tilbakeholdende. Da 
ble det logisk å stille filosofen Harriet Taylor 
i skyggen av sin mann, John Stuart Mill. Tove 
Pettersen viser at antagelser om kjønnsforskjell 
har påvirket filosofiske teorier, drøfter følgene 
av dette og presenterer flere kvinners bidrag til 
tenkningens historie.

Hélène Cixous

Sypress – så nær
Bokvennen, 178 s., innb., kr. 329,-

I trettifem år har ho ikkje ein gong tenkt tanken 
på å dra dit. Aldri meir Algerie, dette heimlandet 
som ikkje ville la henne kome innanfor. Kvifor vil 
ho dra tilbake no? Er det mogleg å dra tilbake? I 
fiksjons teksten SYPRESS så nær reiser forteljaren 
Hélène Cixous tilbake til Algerie der ho blei født 
og der ho tilbragte barndommen og ungdoms-
tida. Tilbakereisa blir eit sterkt og poetisk anna-
møte med dengong, i dag. Venen Derrida er død, 
men han er her likevel og viser veg, i sitt Algerie, 
i heimbyen sin, Alger. Og forteljaren Hélène finn 
veg, til slutt. Til kva, til kven?

Zia Krohn & Joyce Lagerweij

Concrete Messages
Dokument, 126 s., innb., kr. 298,-

Politisk street art! Banksys arbeider på Israel-
Palestina-muren er kjente, men en rekke andre 
street art-kunstnere har gitt sine beskjeder på 
betongen som skjærer gjennom og deler de 
palestinske områdene. Denne boka viser muren, 
og hva den handler om, gjennom øynene til 
seksten ulike politisk engasjerte kunstnere som 
formidler både sin avsky over muren og sine 
budskap om fortsatt kamp og håp for palesti-
nerne. 

popularisering, gjerne side 
om side; leseren skal få erfare 
teksten med hjerne, hjerte og 
mage: Gode bøker fører til 
sult etter mer, etter brød for 
sjela og næring som varer. 

I en avgjørende tid for 
menneske og natur må vi 
kanskje lære å lese på nytt? 
Og se bøkenes mulige 
langsomhet i balanse med 
datateknologiens hastighet? 
Slik vi skal spise langsomt for 
å nære kroppen grundig og 
rikt. Motstand i tekst og 
lesning, det er som grovbrød 
for tanngard og fordøyelse. 
Den lette journalistiske 
prosaen tilsvarer hvetemelets 
hvite kick og kjappe økning 
av intellektets blodsukker. 
Poesi kan gå for bygg og 
brygg i belgisk klosterøl! 
Bjørnstad byr på alle slag.

«Vårt daglege brød» er en 
fargesprakende bread-
tablebook, ei brødbordbok 
som også kan anvendes som 
oppslagsverk. I det store 
historiske formatet er dette 
beretningen om menneske-
samfunnenes fremgang og 
sårbarhet, og selv i teknokra-
tiets tid – om menneskers 
gjensidige avhengighet.  

Derfor bør mange lese og 
studere Åsmund Bjørnstads 
mesterverk.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Stiftelsen Norsk Litteraturfestival 
- Sigrid Undset-dagene er en av 
Nordens ledende litteraturfestivaler, 
og arrangeres i slutten av mai måned 
hvert år på Lillehammer. 
Stiftelsens formål er å øke interessen 
for litteratur og å være en ledende 
arena for litteratur og debatt.
Festivalens hovedtyngde ligger på 
norsk og nordisk litteratur med 
en sterk internasjonal orientering. 
Festivalen har ca 25 000 besøkende. 
Nåværende kunstnerisk rådgiver av-
slutter sitt åremål etter årets festival.

VI SØKER NÅ ETTER NY KUNSTERISK RÅDGIVER 
– DELTID 50 %
Kunstnerisk rådgiver har kunstnerisk 
og faglig programansvar for festivalen. 
Programmet har hovedvekt på 
skjønnlitteratur og sakprosa, men skal 
også omfatte debatt og samfunns-
aktuelle spørsmål. Festivalen har som 
ambisjon å styrke seg på feltet debatt 
/ samfunnsorientering uten å gi slipp 
på posisjonen som Norges ledende 
litterære festival. Utarbeidelsen av 
program skjer i nært samarbeid med 
festivalsjef. Kunstnerisk rådgiver  
rapporterer til festivalsjefen.

DEN VI SØKER ETTER HAR DISSE  
KVALIFIKASJONENE:
- God oversikt over det litterære feltet 

generelt 
- Evne til å fange litterære strømn-

inger og aktuelle samfunnsspørsmål
- Bredt kontaktnett blant forfattere og 

i litterære miljø
- Evne til å tenke nyskapende og 

utradisjonelt i programmering
- Fleksibel og samarbeidsvillig
- Gode kommunikasjonsevner på 

norsk og engelsk
- Stor arbeidskapasitet og trives i høyt 

tempo
- Gjennomføringskraft og leverings-

dyktig innenfor gitte tidsfrister
Arbeidssted: Lillehammer 
Tiltredelse og lønn etter avtale. 
Åremålstilling – 3 år

NÆRMERE OPPLYSNINGER OM STILLINGEN:
STYRELEDER JESPER HOLTE, TLF: 612 79 950
FESTIVALSJEF KJERSTI STENSENG, TLF: 900 80 774

KORTFATTET SØKNAD MED CV SENDES 
ELEKTRONISK TIL
KJERSTI.STENSENG@LITTERATURFESTIVAL.NO

SØKNADSFRIST: 20. FEBRUAR

KUNSTNERISK RÅDGIVER


