BOK&FOLK2021
–bokfestivalen i Land

30. og 31. oktober
Lands Museum

Velkommen til Randsfjordmuseet
og Lands Museum
Vi er stolte over å huse arrangementet Bok&Folk for åttende gang.
På låven står utstillinga #ungiland, og du finn ei mini-utstilling om
Peder Aadnes i gangen ved administrasjonen.
Ta gjerne en kikk på disse mens du er her.
Ta også turen innom vår museumsbutikk, Landhandelen.
Her finn du lokalt handverk, suvenirer og fine gaveartikler.

Randsfjordmuseet åpner ukjente rom
www.randsfjordmuseet.no

Bli en museumsvenn!
Bli med på aktiviteter, turer,
arrangement osv.
Ta kontakt med Turid Vik
E-post: turid.vik@hotmail.com
Tlf. 932 47 583

Velkommen til BOK&FOLK 2021
Etter eit år pause kjennes det no godt at vi skal arrangere Bok&Folk
igjen. Dette har blitt ein tradisjon, og hausten på museet er ikkje
komplett utan. Denne gongen satsar vi og har utvida til to dagar,
med ein eigen dag for barn på laurdagen. Det trur vi blir bra!
Som det lokale museet ynskjer Lands Museum å vere ein felles
arena, og er et naturlig møtepunkt for begge kommunane. Museet
skaper ramma for Bok&Folk med historiske lokale, utstilling og
lokalhistorisk kunnskap.
Museet er et naturlig sted for historie og litteratur. Museer og arkiv er
ofte primærkjelde til bøker. Lands Museum er sjølv med på
bokutgjevingar, som Årboka Landingen, som kjem ut kvart år, og
bokserien Boka om Land.
I år er vi glade for å ha bidratt med eit stort fotomateriale frå
vårt arkiv til Thor Gotaas sin bok om fotografen Arne Rignes. Vi
håper boka vil bidra til å gjere samlinga på over 20 000 foto
kjent og brukt vidare framover. Samlinga har blitt digitalisert
med frivillig hjelp.
Også til dette arrangementet er vi avhengig av frivillige som
hjelper til. Land Museumslag er viktige støttespelarar både på
festivalen og med andre gjeremål gjennom året. Museumslaget
har også sine eigne prosjekter dei jobbar med. Er du interessert
i lokalhistorie og museet, så anbefaler eg å sjekke ut det!
Til slutt vil eg rette ein takk til våre samarbeidspartnarar i
Bok&Folk-komiteen. Biblioteka i begge kommunar og vår lokale
bokhandlar, Kai Gjølberg, som bidrar med fagkunnskap og
bredde til innhaldet i programmet, samt at dei er gode på å fremme lokalhistoriske bøker og
lokale forfattarar. Noko som gjer til at vi får eit godt samansett program!

GOD BOKFESTIVAL!
Med beste helsing frå

Natasha Bjørnset Reksten
Avdelingsleder Lands Museum
og Kittilbu Utmarksmuseum

Program lørdag 30. oktober

Barnas Bok&Folk
Tidspunkt

Innhold
Linn T. Sunne: Dømte kvinner

12.00 – 12.45
Jill Moursund: Zombiene kommer!
12.45 – 13.15

Boksignering, kafe og aktiviteter

13.15 – 13.45

Aleksander Kirkwood Brown:
Edward Rubikons mysterier - Draugens vrede

13.45– 14.15

Boksignering, kafe og aktiviteter
Jill Moursund: Midt på treet

14.15– 15.00

15.00– 15.30

Trond Vidar Vedum og Inger Helene Høyen Hodøl:
Snappers lange reise
Boksignering, kafe og aktiviteter

Aktiviteter hele dagen
Bøker og lesekrok, legobygging og tegne/fargelegging. Det blir også mulighet å
skjære ut gresskar og lage Halloween-pynt. Lego og signert bok trekkes blant de
som har deltatt i aktivitetene.
Tør du å gå en runde i HalloweenQuiz-naturstien vår?

Kl. 12.15: Dømte kvinner og Zombiene kommer!
Det er dagen før Halloween, så
vi begynner i det spennende og
litt skumle hjørnet når Linn T.
Sunne og Jill Moursund
presentere sine bøker.
Etter dette skal vi være godt
forberedt på å møte både
hekser, skumle tyver og
zombier i løpet av
morgendagen!

Kl. 13.15: Draugens vrede
Ta turen ut i et av husene på museet sammen med
Aleksander K. Brown. Her forteller han fra den
nyeste boka i serien om Edward Rubikons
mysterier, Draugens vrede. Deretter skal det tegnes
skumle, morosamme og rare monster.
Bli med!

Kl. 14.15: Midt på treet
og Snappers lange reise
Etter et par skumle økter, lander vi
dagen trygt og godt midt i treet
sammen med Jill Moursund og
skogmusen Murfy, og i fuglekassa
sammen med Inger Helene H.
Hodøl, Trond Vidar Vedum og
fluesnapperen Snapper.

På årets Bok&Folk møter vi:
Lørdag 30. oktober
Linn T. Sunne: Dømte kvinner
Linn T. Sunne debuterte som barne- og ungdomsforfatter i 2000. Hun
har vunnet Brageprisen to ganger, og i 2012 mottok hun
Skolebibliotekarforeningens litteraturpris. Hun skriver bøker for barn
og unge, lettleste grøssere, barnekrim, ungdomsromaner, og har
skrevet en serie biografier om kvinnelige herskere
som Kleopatra, Katarina den store, enkekeiserinne
Cixi.
På lørdag kommer Linn innom for å presentere sin
nyeste bok for barn, Dømte kvinner.
Dette er en bok som tar for seg noen av Norges mest kjente kvinnelige
kriminelle. Her møter vi elleve norske kvinner som er dømt for ulike
forbrytelser i Norge i tidsepoken fra 1600-tallet til i dag. Vi får høre om hekseri, tyveri og
landssvik gjort i desperat kjærlighet, og fra nåtida kan vi lese om Orderud-saken og en
tilsynelatende hyggelig svindler.

Jill Moursund: Midt på treet og Zombiene kommer!
Jill Moursund er illustratør og barnebokforfatter. Hun debuterte med
boka Kake, KAKE! i 2006. Hun har i ettertid skrevet og illustrert en
rekke barnebøker både for andre forfattere og bøker hun har skrevet
selv.
På lørdagen vil Jill presentere to av sine bøker. Først Zombiene
kommer! Og senere Midt på treet.
Zombiene kommer! er den komplette håndboka
som forteller deg alt du trenger å vite NÅR
zombiene faktisk kommer. Hvordan
overleve når det er zombier rundt hvert hjørne, og både
internett og telefonen din er død? Her får du svaret!
Midt på treet er en bok som handler om Skogmusen Murfy
som bor i et trygt tre og trives godt med å vite hva dagene
bringer. Plutselig får Murfy en ny nabo. Et ekorn som lever i
nået, som foretrekker å fylle livet og dagene med hopp,
sprett, dans og moro. Hvordan skal dette gå?

Aleksander Kirkwood Brown: Draugens vrede
Aleksander Kirkwood Brown debuterte i 2013 med boka Elgen Geir.
Siden den tid har han utgitt flere bøker, skrevet for bla. Donald Duck,
Nytt på Nytt og Underholdningsavdelingen. I 2017 debuterte han som
manusforfatter i filmen Askeladden i Dovregubbens hall, og er nå
aktuell med filmen CLUE: Maltesergåten.
Han kommer til Bok&Folk med Draugens vrede som er den nyeste boka
i serien Edward Rubikons mysterier. Første bok i serien om
monsterjegeren Edward kom i 2016, og i 2020 vant
Aleksander sammen med illustratøren Andreas
Iversen Barnas Bokpris for Edward Rubikons mysterier: Hekseskogen.
Edward Rubikon jakter på monstre sammen med vennene sine Kasper og
Nadira, og beskytter byen sin Grimsrud mot overnaturlige trusler. I
Draugens vrede dukker det opp plutselige og voldsomme stormer ut av det
blå, og båter senkes på uforklarlig vis. Og hvor kommer all den tangen fra?
Edward og vennene drar ut på sjøen for å komme til bunns i mysteriet.

Trond Vidar Vedum og
Inger Helene Høyen Hodøl:
Snappers lange reise
Trond Vidar Vedum er førstelektor i naturfag
og har i mange år delt av sin kunnskap for å
utvikle gode lærere ved lærerutdanningen på
Hamar. I tillegg har han jobbet på en rekke
andre høyskoler og folkehøyskoler. Han har
skrevet pensumbøker på norske barneskoler, og han har vunnet Aschehougs faglitteratur pris
for sitt arbeid.
Inger Helene Høyen Hodøl er en erfaren billedkunstner og illustratør. Hun
arbeider hovedsakelig med akrylmalerier og vokspastelltegninger. Farger
betyr svært mye, og inspirasjonen finner hun aller helst i ulike biotoper og
kulturlandskap. Det er en stor glede for henne å skape sine helt egne
biologiske miljøer, og fugler er gjerne en del av disse. Derfor ble hun også
spurt om å lage illustrasjoner til Snappers lange reise. Ellers har hun
arbeidet mye med formidling av billedkunst til barn og ungdommer.
Snappers lange reise er den andre boka som er skapt i samarbeid mellom
Trond Vidar og Inger Helene. I boka følger vi en svarthvit fluesnapper på den lange reisen fra
sitt hjem, til Afrika, før den finner veien tilbake til den kjære fuglekassen sin. På veien møter
den mange spennende dyr og andre fugler.

Søndag 31.Oktober
Helge Hagen:
Røyk og rak, tørk og grav
Helge er utdannet naturforvalter og bor i Brumunddal. Han har drevet
mesteparten av sitt yrkesliv med frilansjournalistikk,
informasjonsarbeid og faglitterær virksomhet. Han har utgitt en rekke
bøker om jakt, mat og fiske.
Vi er så heldig at han kommer for å snakke om boka Røyk og rak, tørk
og grav. Hva passer vel bedre i disse høsttider når
det bugner av fantastiske og lokale råvarer.
Dette er boka for deg som vil lage din egen rakfisk til jul. Eller har du lyst til å
prøve deg på din egen spekepølseoppskrift? Kanskje du vil glede familie og
venner med hjemmerøkt fisk og kjøtt fra et selvbygd røykeri. Uansett hvor
høyt du sikter, om det er tradisjonelt eller en ny vri. Denne boka viser vei til
en verden av matgleder, tradisjoner og kulturopplevelser. Boka gir
inspirasjon og konkrete råd til alle som er interessert i dette spennende
emnet og er hobbykonserveringens «Hvordan og Hvorfor».

Runa Bjone:
Arbeidshender, -glimt fra levd liv og Arbeidshender II,
Skumringstime
Runa Bjone er 57 år, gift og mor til tre. Hun definerer seg
som småbrukerkjerring og hobbyskribent. Hun har tidligere vært
frilansjournalist på hobbybasis, og redaktør for medlemsbladet
til Landslaget for dølahest.
Hun kommer til Bok&Folk med sine to bøker Arbeidshender som
inneholder portrettintervjuer med
hverdagshelter, om det ualminnelig i den ganske
alminnelige hverdagen.
Dette er bøker for deg som er interessert i å høre hvordan det var å vokse
opp for olde- og besteforeldregenerasjonen. Hverdagsliv og hardt arbeid,
men også muntre minner og friske fraspark! Her er krigshistorie og
lokalhistorie, dramatikk og livsglede i rikt monn. Varme, levende intervjuer
med mennesker født på 20-, 30- og 40-tallet, der de selv forteller fra sine
liv.

Alastair Brown:
Årboka Landingen 2021
Årboka Landingen har blitt gitt ut hvert år siden
1976. Det er en frivillig komite som samler inn, og
velger ut artiklene til årboka som er en god blanding
små og store fortellinger fra våre to kommuner i
Land. Alastair Brown er komiteens leder og vil presentere årets bok,
samt snakke om årbokas betydning for lokalhistorien og hvorfor
lokalhistorie er viktig! Årboka Landingen er «lænningers» hukommelse.

Lars Eirik Narmo:
Kulturminner i Søndre Land
Lars Erik Narmo har 30 års erfaring fra forvaltning, forskning og
formidling av kulturminner for ulike institusjoner i hele Norge, og har
publisert utallige tekster og oppgaver innen temaet. Han jobber nå
som arealplanlegger i Søndre Land kommune.
Til Bok&Folk kommer han for å snakke om boka,
Kulturminner i Søndre Land, som er et resultat av
kommunens kulturminneplan som ble vedtatt i
2019. Boka ble skapt for å gjøre våre kulturminner i Søndre Land mer
tilgjengelig for alle. Noen av kulturminnene er også tilrettelagt som turmål
og boka kan inspirere til en ny og historisk turrute i nærmiljøet eller for
besøkende. Boka inneholder en blanding av fortellinger, faktaark og selvsagt
flotte bilder av de ulike kulturmiljøene i Søndre Land.

Kåre Kompelien: Drama i Land, 1945 - 1974
Kåre Kompelien ga ut sin første bok i 2003, og har siden det skrevet
nitten bøker. Han har også jobbet som frilansjournalist i flere av våre
lokale aviser og tatt på seg oppdrag for både Nordre og Søndre Land
kommune. Hans store hovedinteresse er friluftsliv, miljø og naturvern,
og dette reflekteres i flere av hans tekster. Han har også skrevet
skjønnlitterære verk som Sadako og de 1000 papirtranene.
I år kommer Kåre med boka Drama i Land. Boka
omhandler flere av de dramatiske hendelsene som
har skjedd i Land-regionen i tidsrommet 1945 til
1974. I disse årene skjedde det mye som kan betegnes som dramatiske, alt
fra brutale drap til ulykker. Det uoppklarte drapet på tømmerhoggeren
Bjarne Nordby får en god del oppmerksomhet i boka. Alt materiale til boka
er hentet fra Oppland Arbeiderblads arkiv.

Linn T. Sunne:
VOKKS -samfunnsbygger i 100 år
Linn har blitt presentert tidligere i programmet som barne- og
ungdomsforfatter, men hun har flere strenger å spille på. Til daglig
jobber hun som rådgiver ved Innlandets fylkesbibliotek og er
varaordfører i Nordre Land kommune. Nå har hun blitt engasjert til å
skrive jubileumsbok for det lokale kraftselskapet.
11. mai 1921 ble Vest Opland Kommunale Kraftselskap stiftet på̊
Odnes hotell. Med det gikk
startskuddet for en storstilt utbygging for å gi lys og kraft til
innbyggerne i de seks daværende eierkommunene. I de
hundre årene som har gått har det vært mye lys, men også̊
mørkere tider. Det kan du lese om i boka «VOKKS samfunnsbygger i 100 år».
Vi møter Linn igjen senere i programmet. Da skal hun
bokbade Abid Raja om hans bok Min skyld.

Trude Teige:
Morfar pustet med havet
Trude Teige er utdannet oversetter og journalist, og har jobbet som
politisk journalist og nyhetsanker. Hun er også en erfaren forfatter og
har blant annet skrevet seks krimromaner om Tv-journalisten Kajsa
Coren. Hun har vært nominert til både Bokhandlerprisen og Rivertonprisen.
Hun debuterte i 2002 med den historiske romanen Havet syng, og i
2015 kom Mormor danset i regnet, som er inspirert av ekte mennesker,
ekte historier og ekte hendelser. Den omhandler en kvinne som i 1945
forelsket seg i en tysk soldat. Boka ble utgitt på flere språk. I høst kommer den frittstående
oppfølgeren Morfar puset med havet.

Morfar pustet med havet handler om to brødre som overlever en torpedering
av et norsk skip i det indiske hav i 1943. Vi følger Konrad når han blir innlagt
på et sykehus i Java. Der forelsker han seg i den norske sykepleieren Sigrid.
En gripende fortelling om kjærlighet, mot og vennskap kan berge mennesker
når livet faller fra hverandre.

Signe Fløystad Aune: Bokbad
Signe Marie Fløystad Aune er tidligere biblioteksjef ved Nordre Land
folkebibliotek Hun har bachelor i bibliotek-og informasjonsvitenskap
fra Høyskolen i Oslo og Akershus, samt cand.mag fra Universitetet i
Oslo.
Signe er opptatt av å formidle leseglede til små og store. Hun kommer
til Bok&Folk for å bokbade Trude Teige om hennes bok Morfar pustet
med havet. Dette er andre gang Signe bokbader for Bok&Folk, og hun
gleder seg.

Torvild Sveen: Biri- Snertingdal 1920-1950
Torvild Sveen har jobbet som journalist i flere aviser lokalt og i Oslo.
Han har blant annet etablert lokalavisen Dølen og jobbet som
kanalsjef i Oppland Arbeiderblad. I 2019 ble han valgt til ordfører i
Gjøvik kommune. Han har hatt med seg skrivelysten hele sitt voksne
liv og ha nå fått muligheten til å kombinere sin interesse for i
lokalhistorie i oppslagsverket Biri - Snertingdal 1920 – 1950. Han
kommer til Bok&Folk med
de tre første bindene i
serien. Bind 1 1920-1940:
Finanskriser, uår og fattigdom, Bind 2 1940-1945:
Okkupasjon, førerstyre og motstandskamp og Bind 3
1940-1945: Dagligliv og arbeidsliv i krigsårene

Ingar Sletten Kolloen: Under krigen – Vi må ikke falle
og Nå må vi tåle alt
Ingar Sletten Kolloen er en etablert forfatter og har skrevet flere
kjente biografier bla. om Knut Hamsun, Joralf Gjerstad og dronning
Sonja. Han har også utgitt romaner og han har vært leder for
Aftenpostens kulturredaksjon. Han er nå professor II,
tilknyttet Høgskolen i Lillehammer.
Han kommer til Bok&Folk med serien Under krigen.
Her får vi et innblikk i hvordan det var å
leve i Norge 1940-åra. Menneskene vi møter er våre foreldre,
besteforeldre, og oldeforeldre. I første boka: Vi må ikke falle, får vi
et innblikk i dagene til unge gutter som må drepe eller bli drept,
kvinner som stelte sårede i bomberegnet, og familier som mistet
alt. I bok nummer to Nå må vi tåle alt, følger vi det tyske og norske
naziregimets splitt-og-hersk-strategier, og nådeløse jakt på de som
ikke lot seg underordne.

Terje Enger:
Norske Sjøfolk på Cuba
Terje Enger vokste opp i et politisk miljø på Bjølsen i Oslo, og startet
som sjømann som 15 åring. Siden 2006 har han vært Redaktør i Cubanytt hvor han i år forlater roret. Etter han pensjonerte seg som
sjømann, kom han til Søndre Land, hvor han har engasjert seg politisk
gjennom SV.
Han har nå gitt ut boka Norske sjøfolk på Cuba,
som er beretninger om norsk sjøfart i LatinAmerika igjennom 150 år. Boka er en selvbiografi ispedd historier fra andre
sjømenn han har møtt på sin ferd. Det er en rikt illustrert bok fra en
svunnen tid. Boka blir presentert på Bok&Folk av Terje Enger sammen med
Helge Røyne.

Thor Gotaas:
Arne Rignes, Marius og Stein Eriksen, -et norsk
alpineventyr og Magnus Midtbø
Thor Gotaas er norsk folklorist og forfatter. Han har gitt flere foredrag
og kåserier de siste årene. Han skriver kulturhistoriske bøker med
folklorist vinkling. Han er særlig opptatt av outsiderne i samfunnet, og
de som kjenner på et kall til å være i bevegelse, enten som livstil eller
på fritiden.
Thor er en gjenganger på Bok&Folk, da han i år kommer for femte
gang. Han finner stadig interessante personer å skrive om her i Land, og produserer bøker i
samme tempo som han prater og holder foredrag. I år vil han lansere boka om Arne Rignes her
hos oss. Arne Rignes var journalist og fotograf, opprinnelig fra Oslo, giftet seg i Land og flyttet
hit. Han bodde både her og på Gjøvik. Han jobba som frilansjournalist og fotograf, men var
også tilknytt Oppland Arbeiderblad. Fotosamlingen til Arne Rignes er bevart på Lands Museum
og en stor menge fotografier blir presentert i boka.

Han vil også snakke om to andre bøker som blir utgitt i år. Den
ene er boka Marius og Stein Eriksen, et norsk alpineventyr, som
omhandler de kjente brødrene, og deres familie som var en
stor del av norsk skihistorie. De kjørte alpint, lagde ski, strikket
gensere og oppfant bindinger.
Den andre er boka om klatreren Magnus Midtbø som lanseres
senere i høst.

Abid Raja: Min skyld
Abid Raja er advokat, venstre-politiker og har værtkulturminister i
Solberg-regjeringen. Han har stått bak Dialogmøtene, som dannet
grunnlaget for tenketanken Minotenk som er en organisasjon som
jobber med problemstillinger og utfordringer knyttet til det
flerkulturelle Norge. Han fikk utdelt Fritt Ordprisen i 2010 for sitt arbeid med dette, og
begrunnelsen var: «Abid Q. Raja har skapt arenaer
for dialogmøter med temaer som er viktige i det
offentlige ordskiftet. Han har vært en energisk
debattant i en konfliktfylt tid». Det var også i denne sammenheng han gav
ut sin første bok, Dialog i 2011.
Han kommer til oss med sin andre bok, Min skyld, som er en brutalt ærlig
historie som omhandler hans turbulente klassereise og mangeårige kamp
for kjærlighet, og smertefulle frigjøring fra skam, skyld og utenforskap.
Til å bokbade Abid Raja har vi fått Linn T. Sunne, og vi gleder oss til deres samtale om disse
viktige tema som kanskje flere vil kunne kjenne seg igjen i.

Norli Dokka er festivalbokhandel!
Vi har egen bokhandel på museet under
festivalen. Her finner du mengder
av høstens nye bøker.
Vi har også stort utvalg av eldre bøker
på tilbud – både for barn og voksne.
Samtlige forfattere på arrangementet
Signerer sine bøker hos oss.
Vi har kortterminal og VIPPS,
åpent begge dager under festivalen.

Velkommen innom!

Program søndag 31. oktober
Tidspunkt

Innhold
Helge Hagen Røyk og rak, tørk og grav

11.00 – 11.55

Runa Bjone: Arbeidshender, glimt av levd liv
og Arbeidshender II, Skumringstime
Alastair Brown: Årboka Landingen 2021
Lars Erik Narmo: Kulturminner i Søndre Land

11.55– 12.20

Boksignering og kafé
Kåre Kompelien: Drama i Land

12.20 – 13.10

Linn Sunne: VOKKS -samfunnsbygger i 100 år
Trude Teige: Morfar pustet med havet,
bokbades av Signe Fløystad Aune.

13.10 – 13.30

Boksignering og kafé
Torvild Sveen: Biri – Snertingdalen 1920—1950

13.30 – 14.15

Ingvar Sletten Kolloen: Under krigen – Vi må ikke falle
og Nå må vi tåle alt

14.15 - 14.45

Boksignering og kafé
Terje Enger: Norske sjøfolk i Cuba

14.45 – 15.40

Thor Gotaas: Arne Rignes, Marius og Stein Eriksen, et
norskt alpineventyr, og Magnus Midtbø

15.40 – 16.00

Boksignering og kafé

16.00 – 16.30

Abid Raja: Min skyld, bokbades av Linn T. Sunne.

BOK&FOLK -bokfestivalen i Land
Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom de to folkebibliotekene i
Nordre- og Søndre Land kommuner, Lands Museum og Norli Dokka.
Årets arrangement er det åttende i rekken.
Takk til Lands Museumslag som stiller med frivillig hjelp,
takk til Nordre og Søndre Land kommuner,
takk til Fritt Ord og Merkur Bok for støtte og
VOKKS for sponsing av Bok & Folk 2021!

Vi ønsker alle en riktig god opplevelse på årets bokfestival!

