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Hva er Bokåret 2019? 

Bokåret er en nasjonal feiring av boka,  

lesing og leserne i hele 2019.  

Bakgrunnen for feiringen i år er at det er 500 år 

siden de to første norske bøkene ble trykket. 

Hele bokNorge er med og feirer, både 

bokhandlere, litteraturhus og bibliotek.  

 

Det var mulig å søke om bokårsmidler fra 

Nasjonalbiblioteket og Elverum bibliotek sendte 

inn søknad om prosjektmidler. Bibliotekets 

prosjektstittel er: «Hjerterom for boka».  

Biblioteket ble støttet med kr 75000,-. 

Biblioteket har derfor en del midler til bok-

arrangementer i år. Hurra!!! 

Vi har lagd et variert og spennende program 

denne høsten. Det er noe for alle.  

Hjertelig velkommen! 



Tirsdag 17. september  

kl. 19.00 – 20.30 på biblioteket 

Forfatterkveld med Thorvald Steen 
 

 
 

Thorvald Steen vil i samtale med Brynhild Marit B. Møllersen 

fortelle om sin nye bok "Det siste fotografiet"  

(frittstående oppfølger til "Det hvite badehuset"). 
 

 

 
Moren har løyet for ham hele livet. Han visste ikke at onkelen og bestefaren hadde den 

samme arvelige muskelsykdommen som han har. Hvorfor var det så viktig for moren å tie 

om dette? Han har forsøkt å få henne i tale, til ingen nytte.  

Romanen følger jakten på den største hemmeligheten som har preget tre generasjoners liv. 

Det er en roman om taushet, forakt og stridslyst. 

 

Arrangementet er gratis! Mulighet for kjøp av signerte bøker. 

Arrangører: Norli Kremmertorget og Elverum bibliotek. 
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Onsdag 16. oktober på biblioteket 

Forfatterbesøk:  

Hanne Kristin Rohde 
Kl. 17.00 – «Blålys» : spenningsserie for barn 

I år har Rohde kommet med en nye spenningsserie  

for jenter og gutter i alderen 10-12 år. 

I Blålys-serien er det barn selv som løser mysteriene. 

 

 
Foto: Morten Bendiksen 

 

Kl. 19.00 – Kriminalromanene om Wilma Lind 
Den tidligere politijuristen Hanne Kristin Rohde skrev sin første 

krimroman «Mørke hjerter» for voksne i 2014, om 

juristen/politietterforskeren Wilma Lind.  Forfatteren har utgitt tre 

bøker til om Lind, den siste «Offerdyr» i 2018. 

 

Mulighet for kjøp av signerte bøker av Norli Kremmertorget. 

Velkommen! 
 

FOR 

BARN 



 

  
Foto: Lene Sørøy Neverdal 

 

Tirsdag 22. oktober kl. 19.00  

på biblioteket 

«Språket er ei bukse : om bruk av 

bilder og metaforer i språket vårt»  

med Kristin Fridtun 
Elverumsingen Kristin Fridtun vil i samtale med  

Lene Bakkedal (norsklærer på Elverum ungdomsskole)  

snakke om sin nye språkbok «Språket er ei bukse :  

om biletbruken i norsk språkdebatt».  

Under arbeidet med denne boka har hun gjort mange 

interessante funn som hun vil dele med oss denne kvelden. 

Velkommen til en underholdende språkkveld! 



 

 

Onsdag 30. oktober kl. 19.00 – 20.30 

på biblioteket 

«Fra idé til ferdig tekst» 
En litterær samtale mellom  

våre lokale forfattere  

Britt Karin Larsen, Lars Mytting  

og Terje Amundsen  
om veien til bokutgivelse.  

Samtalen ledes av Lise Gelting Andresen. 
 

 

 



 

Er du nysgjerrig på hvordan en forfatter tenker?  
Hvordan prosessen fram til en ferdig bok er  

eller kan være?  
 

Tre lokale Elverumsforfattere vil i kveld  
si noe om hvorfor de ble forfattere, og hvordan de 

jobber under utarbeidelse av en bok.  
Samtalen ledes av vår tidligere bibliotekarkollega  

Lise Gelting Andresen.  
 

Velkommen! 
 

 

 
 
  



  

Tirsdag 5. november kl. 18.00 

på biblioteket 

 «Håndbok for superhelter» 

Elias Våhlund 
  

 
 

Niåringen Lisa blir mobbet av en guttegjeng etter at hun har måttet 
flytte til et sted hun ikke vil bo. Det eneste stedet hun kjenner seg 
trygg, er på biblioteket. En dag hun rømmer inn der, ser hun en rar 
bok som står og lyser opp innerst i en hylle, og på ryggen står det 
«Håndbok for superhelter». Men vil hun klare å lære seg noen av de 
101 forskjellige superkreftene som finnes?  
 
Det har etter hvert blitt fire bøker om Lisa, som faktisk klarer å bli 
en superhelt etter hvert og som tar opp kampen mot alle 
forbryterne i den lille byen Rosenhill. 

FOR 

BARN 



 
Alle fire bøkene er skrevet av Elias Våhlund og illustrert av Agnes 
Våhlund. Elias besøker Elverum bibliotek, for å fortelle om Lisa og 
om kunsten å bli en superhelt! 
Du får også mulighet til å skape og tegne din egen superhelt! 
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Elverum bibliotek har fått midler fra Fritt Ord, og 

samarbeider med Movies on War om prosjektet  

Books on War, krig i litteraturen. 

  

Onsdag 20. november kl. 19.00  
på biblioteket 

Krig i tegneserier 
: hvordan formidles krig i tegneserieformatet? 

Tegneserieskaperne  
John S. Jamtli  

(«Sabotør – en røverhistorie fra krigsårene»)  
og Ingebjørg Jensen  

(«Dødsleiren. SS’ konsentrasjonsleir i Beisfjord 1942»  
i dialog med tegneserieekspert og forfatter Øyvind Holen. 

 

  
Gratis inngang. Velkommen! 
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Fredag 22. november kl. 16.30  
Elverum kulturhus, Veslestua 

Hvem skriver historien? 
med Hans Fredrik Dahl, Gudmund 

Moren og Vegard Sæther 
 

   
 

Vi blir aldri ferdig med andre verdenskrig, det 
kommer stadig nye opplysninger og nye 
meninger om hva som egentlig skjedde. 

 

De tre forfatterne vil snakke om sine bøker,  

og de vil sammen med Mona Pedersen 

  
diskutere hvem som skriver historien  

og hvem som eier den. 
Gratis inngang, men du må ha billett.  

Fås på biblioteket. Velkommen! 



 

 

 

Elverum bibliotek 

Storgata 18 

2418 ELVERUM 

Tlf. 62433090 

skranke@elverum.folkebibl.no 

 

 
 

Bibliotekets åpningstider: 

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00 

Torsdag og fredag kl. 10.00 – 16.00 

Lørdag kl. 10.00 – 14.00 
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