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Skjønnlitteratur
Forfatter Forlag Forrige Antall
Tittel uke uker

1 Tom Egeland Aschehoug 2 2
Nostradamus testamente

2 Kate Morton Schibsted Forlag 19
En svunnen tid

3 Linn Ullmann Oktober 14
Det dyrebare

4 Jørn Lier Horst Gyldendal 19
Vinterstengt

5 Shilpi Somaya Gowda Juritzen 8 15
Indias datter

6 Lori Lansens Juritzen 9 50
Reisen hjem

7 Bibelselskapet Bibelselskapet 1 29
Bibelen 2011

8 Merethe Lindstrøm Aschehoug 3 7
Dager i stillhetens historie

9 Monica Peetz Bastion 6 22
Tirsdagsdamene: reisen til Lourdes

10 Jeff Kinney Gyldendal 5 9
En pingles dagbok 6: Brakkesyke

11 Christopher Paolini Cappelen Damm 3 4
Arven, eller Sjelenes hvelv: fjerde bok

11 Camilla Läckberg Gyldendal 4 10
Englemakersken

13 Jussi Adler-Olsen Aschehoug 16
Flaskepost fra P

14 Victoria Hislop Schibsted Forlag 4
En aften på Kreta

15 Tatiana de Rosnay Bazar 13
Huset du elsket

Generell litteratur
1 Lars Mytting Kagge 3 34

Hel ved: alt om hogging, stabling og tørking
2 Lars Svensson Cappelen Damm 1 38

Fuglesang
3 David Lagercrantz Font Forlag 9 24

Jeg er Zlatan
4 Todd Burpo Hermon 2 11

Himmelen er på or'ntli
5 Justin Bieber Spektrum 4 19

Justin Bieber: 100% autorisert biografi
6 Lise Finckenhagen Font Forlag 1

Fredag hele uka
7 Hexeberg/Sakariassen Cappelen Damm 47

Frisk med lavkarbo: 100 oppskrifter
8 Ragnhild Lund Ansnes Trinity mirror 1

sport media
Liverpoolhelter

9 Per Egil Hegge Dinamo 1
De suverene

10 Hans Magnus Enzensberger Forlaget Press 1
Hammerstein : Hitlers egensindige general

11 Christopher McDougall Pax 8 3
Født til å løpe: jakten på løpingens hemmelighet

12 Caroline Berg Eriksen Lille Måne 6 6
Fotballfruens dagbok

13 Jan Thomas M. Husby Aschehoug 3
Styling

14 Alf R. Jacobsen Vega 5 7
Angrep ved daggry

15 A. Pracon/E. M. Solheim Cappelen Damm 3
Hjertet mot steinen

Pocket- og billigbok
1 Jussi Adler-Olsen Aschehoug 1 12

Flaskepost fra P
2 Jonas Jonasson Piratforlaget 2 13

Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet
3 Jeff Kinney Gyldendal 4 32

En pingles dagbok 1: Greg Heffleys dagbok
4 Katherine Webb Gyldendal 3 16

Arven
5 Jeff Kinney Gyldendal 6 17

En pingles dagbok 4: Hundedager
6 Jeff Kinney Gyldendal 9 23

En pingles dagbok 2: Rodrick ruler
7 Jeff Kinney Gyldendal 8 18

En pingles dagbok 3: Siste stikk
8 Jussi Adler-Olsen Aschehoug 7 22

Kvinnen i buret
9 Lucinda Riley Cappelen Damm 5 17

Orkideens hemmelighet
10 Suzanne Collins Gyldendal 10 7

Dødslekene 1, filmutgave
11 Jussi Adler-Olsen Aschehoug 14 24

Fasandreperne
12 Suzanne Collins Gyldendal 13 5

Dødslekene 3: Fugl Føniks
13 Jørn Lier Horst Gyldendal 15 11

Vinterstengt
14 Hans Olav Lahlum Cappelen Damm 8

Satellittmenneskene
15 Lars Kepler Cappelen Damm 58

Hypnotisøren

Boklisten er utarbeidet av Den norske Bokhandlerforening. Salgsstatistikk er hentet fra følgende be-
drifter: Ark Bokhandel (103 butikker), Notabene (147 butikker) , Norli (54 butikker) , Libris  (102 av 111
butikker), Fri Bokhandel (22 av 106 butikker), Tanum (17 butikker) , Haugen Bok og Akademisk Kvar-
ter. Bokdata fra Den norske Bokdatabasen AS. Listene inkluderer kun titler som ikke overstiger mer enn
80 prosent salg via en kjede. Listen utgis en gang i uken. Lister: Mestselgende skjønnlitteratur, norsk og
oversatt, utgitt 2011-2012, Mestselgende generell litteratur, norsk og oversatt, utgitt 2011-2012, Mest-
selgende pocket- og billigbøker, norsk og oversatt, utgitt 2011-2012.

Marit C. Anderssen
maca@rb.no 63 80 48 72

■ LILLESTRØM
Terje Andreas Pedersen har all-
tid vært opptatt av den 2. ver-
denskrigen. Da han skulle ta sin
master i historie begynte han å
skrive om de tyske soldatene og
hvordan de oppførte seg i Norge.

Men så leste han om «tysker-
tøsene», og tenkte at denne his-
torien må ut.

Støvete arkiv på
legevakta
– Mange har skrevet om temaet,
men det har vært skarpt avgren-
set geografisk og tematisk, eller
har basert seg på intervjuer av
noen få kvinner. Få har forsket
på det, om noen. Jeg leste nær
1.500 avhørsrapporter og baserte
meg kun på skriftlige kilder.
Etterpå tilrettela jeg masteropp-
gaven for bokutgivelse, forteller
Pedersen.

Han er født og oppvokst på
Skjetten, men flyttet til Oslo i
1997. Til daglig underviser han i
matematikk og historie ved
Lambertseter videregående sko-
le.

Boka «Vi kalte dem tyskertø-
ser» er støttet av Fritt Ord og
Thorleif  Dahls legat for histo-
risk forskning, og utgitt på Spar-
tacus Forlag (sap).

– Mange av tyskerjentene ble
avhørt av politiet etter frigjø-
ringen, og store deler av materi-
alet befinner seg på Riksarkivet.
Overraskende nok fikk jeg av-
slag fordi materialet var klausu-
lert på grunn av personvernet.
Jeg ble tvunget til å benytte an-
dre og ubrukte kilder, forteller
Pedersen.

Flaks og stahet ledet ham til et
nedstøvet arkiv i kjelleren på Os-
lo legevakt, og restene av arkivet
til Oslo Helseråd. 

Interneringsleire
Han ble også ledet til arkivmate-
rialet fra interneringsleiren på
Hovedøya. Omsider fikk han og-
så tilgang til Riksarkivet, og slik
oppdaget han at det også fantes
en statlig interneringsleir for
kvinner på Hovelsåsen utenfor
Kongsvinger. Han fikk også et
arkiv over landssvikdømte
kvinner fra Bredtveit kvinne-
fengsel. Det dreide seg om tys-
kerjenter, frontsøstre og med-
lemmer av NS.

– Motstandsfolk så på jentene
som landssvikere, men under
landssvikoppgjøret ser man at
de ikke har brutt noen lov. Der-
med blir jentene utsatt for en
kreativ lovfortolkning. Det var
razziaer og tvangsundersøkelser
for kjønnssykdommer. De blir
beskyttelsesinternert flere ste-
der i landet, og behandlet som
straffanger selv om de ikke var
siktet eller dømt for lovbrudd,
forteller Pedersen.

Det ble ikke gjort forskjell,
selv om mange av kvinnene var i
seriøse forhold og hadde barn.
Førti prosent av dem sa at de var
eller hadde vært forlovet med en
tysk soldat. Det kunne være nok
å smile, prate eller holde en tys-
ker i hånda. Da var du tøs. Of-
fentlig ansatte kunne bli fra-
dømt jobben for unasjonalt sin-
nelag.

Skamklipt og landsforvist
Etter krigen ble mange av kvin-
nene skamklipt. Det var unge
menn som svingte saksen, mange
av dem fra Hjemmefronten.

– Gjerningsmennene ble be-
skyttet av politiet. De kunne få
en liten bot, og nektet de så var
det bare en naturlig reaksjon fra
norsk ungdom. De fleste syntes
det var rett og rimelig. Det er ik-
ke tatt noe oppgjør med dette,
forteller Pedersen.

Ingen reagerte da Stortinget
kom med en ekstralov om at
kvinner som giftet seg med tys-
kere var uønsket og skulle kas-
tes ut av landet. Offisielt gjaldt
det 1.500 kvinner, men 2.000-3.000
er nok mer korrekt, sier forfatte-
ren.

– Det er mange grunner til at
tyskerjentene var syndebukker.
Det handlet ikke bare om hevn,
men om kontroll med kvinner.
Norske kvinner begynte å bli
sammen med allierte soldater.
Politiet kunne taue dem inn for
det. Myndighetene fryktet pro-
stitusjon, kjønnssykdommer
som kunne smitte norske menn
og umoral. Det var god gammel-
dags kvinneundertrykking. Det
ble jo ikke opprettet noen tilsva-
rende leir for menn. Behand-
lingen av tyskerjentene fikk vel-
dig symboleffekt, sier Pedersen.

«Tyskertøsen

Veronica Karlsen
kultur@rb.no 63 80 48 73

■ LILLESTRØM
I nesten ett år har hun ligget på
RBs bestselgerliste med romanen
«Reisen hjem», som har solgt i om
lag 60.000 eksemplarer. Nå er hun
aktuell med «Livet tilbake», som
har et førsteopplag på 15.000 ek-
semplarer og som lanseres tungt
fra forlaget Juritzen. 

Tung er også bokens hovedper-

son, Mary Gooch (43), som veier
142 kilo når mannen forlater hen-
ne. 

– Det sier seg selv: Sykelig over-
vekt er ikke bra. Men jeg har ikke
villet skrive boken: «Bli tynn og
lykkelig». Lykke og tilfredshet
kommer innenfra, når du har
funnet et mål og en retning med
livet ditt, sier den sylslanke for-
fatteren.

Forfatterens forrige bok, «Rei-
sen hjem», tok oss blant annet
med til slavetidens USA. 

– Jeg tror en fellesnevner for
bøkene mine er at jeg interesse-
rer meg for folk som føler seg som
outsidere. Jeg har også skrevet en
roman om siamesiske tvillinger
og har en dragning mot det uvan-
lige. 

Pop i Norge
– Hvorfor jeg treffer en nerve
hos dere nordmenn? 

Forfatteren tenker seg om, før
hun fortsetter: – Dere knytter
dere emosjonelt til personene mi-
ne. Dere har den evnen, slår hun
fast. Og sier at hun så til de gra-
der gjør det samme: – Jeg har
mitt eget hjemmekontor over ga-
rasjen, og der sitter jeg i min

– Interesserer meg for folk s
Kanadiske Lori Lansens bøker legger seg tungt på de
norske bestselgerlistene. Denne gangen er det livet til
en sykelig overvektig kvinne hun utforsker.

SJOKKERT: Under arbeidet med
boka ble Terje Andreas Pedersen
sjokkert over rettsstaten Norge.

Hvem var disse kvinnene som valgte å utsette seg for
sine landsmenns hån? Ble de rettferdig behandlet
etter krigen? Historiker Terje Andreas Pedersen (38) fra
Skjetten har skrevet bok om «tyskertøsene».

Debuterer med barnebok
AURSKOG: Cappelen Damm lanserer nå bildebok
av debutant Rut Teian fra Aurskog. Forlaget skriver
at hun «mestrer den vanskelige sjangeren som
absurd humor er, og har i samarbeid med illustra-
tør Ella K. Okstad laget en flott og morsom bilde-
bok». Rut Teian er utdannet faglærer i kunst og
håndverk og jobber som lærer på spesialskole.
Boka forteller om to gode venner som har et spesi-
elt forhold og som får mange merkelige gjester. 
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nes» harde skjebner

BOK OM TYSKERJENTENE: Over 100.000 kvinner var «tyskertøser». Minst 10.000 av dem ble internt etter krigen. På Nordbyhagen i Lørenskog var det en leir med 60 kvinner. Men
politimesteren i Lillestrøm sa at han ikke hadde lovhjemmel for det, og satte dem fri. En bil med jenter som skulle til Årnes ble stoppet av hjemmefrontmenn. Jentene ble tvunget ut
og skamklipt. FOTO: OMSLAG FRA BOKA

som føler seg som outsidere
egen boble mens jeg skriver. Stak-
kars mannen min dersom han
nærmer seg. Da jager jeg ham
vekk, jeg må ha fullstendig ro og
isolasjon når jeg skriver, ler hun.
Og forteller at den dype innle-
velsen kan gå på helsa løs. 

Altfor tynn
– Vi har hjerteproblemer som fa-
miliesvakhet. Mens jeg skrev om
overvektige Mary og levde meg
inn i hvor tungt det var å gå i hen-
nes sko, så fikk jeg også hjerte-
trøbbel. Deprimert ble jeg også.

– Du sier at du trekkes mot
det uvanlige, folk som skiller
seg ut. Men i USA er vel over-
vekt heller vanlig?

– Absolutt. Diskusjonen om fed-
me i USA går hånd i hånd med
diskusjonen om at man må ak-
septere seg selv for den man er.
Men sykelig overvekt er livsfar-
lig, det kommer man ikke uten-
om, sier forfatteren. Som selv har
hatt vektproblemer. 

– I perioder har jeg vært altfor
tynn. Det er jo like farlig, og noe
som gjør at jeg føler meg ytterli-
gere knyttet til karakteren Mary.
Det handler om å ikke ha kontakt
med kroppen sin, eller føle seg vel
med seg selv. Jeg tilbrakte mye
tid med å skjule meg i huset mitt,
mens Mary bruker den store
kroppen som et skjold. 

Pageturner
Bragden Lori Lansen klarer er å
lage spennende litteratur om en
kvinne som store deler av roma-
nen lever et stillestående og trist
liv. Vi simpelthen bare må vite
hvorfor ektemannen Gooch har
forlatt henne, hvorfor det plutse-
lig har kommet så mange penger
inn på deres felles konto og hvor-
dan vennene reagerer på at sølv-
bryllupsfesten ikke blir noe av. 

Vendepunktet kommer når Ma-
ry setter seg på et fly for første
gang. 

– Spenningen ligger i at vi vil
henne vel. Det er en livskraft som
gradvis våkner. (NTB) SUKSESS: Forfatter Lori Lansens bøker selger svært bra i Norge. Nå frir

hun igjen, med ei bok om den sykelig overvektige Mary. FOTO: SCANPIX

Lindstrøm inn på Boktoppen
HEMNES: Merethe Lindstrøms «Dager i stillhetens
historie» har solgt seg rett inn på bestselgerlisten
etter tildelingen av Nordisk råds litteraturpris i
mars. Romanen ligger nå på en åttende plass, med
salg som tilsier sju sammenhengende uker på lis-
ten. Det gode salget av prisvinnerromanen blir syn-
lig først nå på grunn av en feil, som nå er rettet
opp. Boka er et fortettet familiedrama om fortielse
og taushet. 


