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Hvilke bøker selger best i Norge? VG vil hver uke holde deg
oppdatert på bokvinnerne innen skjønnlitteratur, generell
litteratur og pocketbøker.
Forrige uke
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Antall uker
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Jo Nesbø

Aschehoug

Politi
Jo Nesbø i toppform med denne nye Harry Hole krimen
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Jørn Lier Horst

Gyldendal

Hulemannen
William Wisting og journalistdatteren Line i hovedrollene

Av KURT BAKKEMOEN
og GEIR OLSEN (foto)

DALSBYGDA i OS (VG)
En papiravstøpning av
hennes bryster på en
kunstutstilling var kimen
til kontakt mellom de to.
Nå er samboerparet i full
gang med å skrive serieromaner med utgangspunkt i felles interesse
for Østerdalen og kunstmaling.
– Vi møttes første gang i 2009. Jeg
hadde en kunstutstilling og Jan Erik
kom på åpningen. Jeg fortalte Jan
Erik om de forskjellige kunstverkene,
og dagen etter fikk jeg en e-post med
beskjed at han ønsket å kjøpe et av
bildene mine.
Han inviterte meg også hjem for å
godkjenne opphengningen av bildet.
Det gikk som de måtte gå, og uken
etter inviterte han med på fem dagers
fjelltur i Alvdal. Det jeg ikke visste da,
var at han tok meg med dit fordi han
skulle gjøre research til en bokserie.
Slik begynte det hele. Og her har du
oss, sier Annikki Torgersen (56) med
et smil.

Leier seter
Hun og samboeren Jan Erik Øvergård (58) tar imot oss i Therese Johaug-land. Vi møter dem på Nystuvollen, setra de leier, omkring 850 meter over havet. Det er den innerste
setra i Såttåhaugen i Vangrøftdalen, i
Dalsbygda i Os kommune i Hedmark,
noen få hundre meter der pilegrimsleden til Nidaros passerer og inngangen
til Forollhogna nasjonalpark. Her
leier samboerparet en seter uten
strøm og vann, men jobber daglig
med deres nye bokserie «Rosemalt»,
et storgårdsdrama fra Østerdalen
med avstikker til Bergstaden Røros.

Var journalist
– Jeg jobbet i mange år som journalist, blant annet i Fjell-Ljom og Østlendingen, og med Kjell Hallbing som
forbilde skrev jeg noen western-noveller allerede som 16–17-åring. Etter
at jeg sluttet som journalist, har jeg
lekt med tanken om å skrive en bokserie fra miljøet her i Østerdalen jeg
kjenner godt. Jeg kommer opprinnelig fra Os. Etter at jeg kom i kontakt
med Annikki har vi virkelig fått fart
på bokprosjektet, sier Jan Erik Øvergård.

Seriens klippe
I den nye serien «Rosemalt» er hovedpersonen den foreldreløse 17 år gamle
Rebekka. Hun drømmer om å bli maler, men må i stedet begynne å tjenestegjøre på storgården Lie. Kjæresten
Jens utvandrer til Amerika, og malerdrømmen synes uoppnåelig. Da
dukker Emanuel opp, en omreisende
person som gjerne lærer bort rosemalingens kunst. Nicoline Lie, opprinne-

-

Khaled Hosseini
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Og fjellene ga gjenlyd
Afghanistan er sentral også i denne romanen
9
10
re
2
3

Fant
kjærligheten
i felles forfatterdrrøm

2

Må ikke bomme
– Emanuel er en litt nevrotisk person
som vekker morsinstinkt hos unge
kvinner og lett lar seg lede der han
håper, sier Annikki Torgersen. Sarpsborg-kvinnen, som egentlig heter Guri
Annikki Torgersen, har studert etnologi og folkeminnegransking, og er også
billedkunstner. Denne bakgrunnen
bruker hun bevisst i serien.

385 000 eks.
Den første boken i «Rosemalt»- serien
heter «Rebekka». Den ble trykt i et
opplag på hele 385 000, og mange tusen
eksemplarer ble spredt gratis til personer som tidligere hadde kjøpt eller
abonnert på lignende serier, som gra-

tisprøver sammen med ukeblad eller
som reklame på fergeterminaler.
Samboerparet er enige at det er god
familieterapi å skrive en romanserie
sammen, men Annikki sier hun trekker det lengste strået når de begynner
å diskutere hvem som skal dø, og
hvordan dramaturgien skal være.
– Vanligvis sitter jeg ved PC-en og
jobber fra seks om morgenen til ni, og
skriver det første manusutkastet. Så
overtar Annikki og dramatiserer det
hele, passer på at kontinuiteten er der,
og at vi holder oss innenfor rammene
en slik bokserie skal ha.

E-post: kurt.bakkemoen@vg.no
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Hvordan mobilisere den indre råskapen
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Det kan vi stå for
Forsvarsadvokatens tanker om rettssikkerhet og Breivik
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Dag S. Ahlander Håndbok for glade gubber
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Arne & Carlos Strikk fra Setesdal
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Vanessa Diffenbaugh
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Blomstenes hemmelige språk
Ingen har klart å komme innpå Victoria i de ulike fosterfamiliene
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Samboerpar med storgårdsd
drama som romanserie
– Serier som dette krever mye research. Du må ikke bomme på små,
trivielle ting. selv om du beskriver et
samfunn for over 130 år siden. Det kan
være vanskelig å finne og videreføre
det muntlige språket som ble snakket
da. Slang var uhørt, språket var meget
moderat og da sa man ikke jobbe, men
arbeide, for å nevne en liten ting, legger Jan Erik Øvergård til.

Roy Jacobsen De usynlige
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Bli best med mental trening

SETERIDYLL: Annikki Torgersen og Jan Erik Øvergård er et av de få parene som skriver serieromaner. Det holdt de også på med da VG m
møtte dem på setra i Dalsbygda i Os kommune.

lig fra Christiania spiller også en sentral rolle i romanserien. Hun er en bitter, barnløs kvinne, og klarer ikke å
skaffe arving til storgården. Andre
sentrale personer er Betha, seriens
klippe, og husmannen Tord, en genuin
ond mann, ifølge forfatterne.

Kaptein Supertruse og de
Dav Pilkeyrampete
robotene

Jo Nesbø
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Gjenferd
Harry Hole tilbake i Oslo etter frivillig Hong Kong eksil

5

Shilpi Somaya Gowda

17
Juritzen

Indias datter
Indisk jente blir adoptert i USA
4
8
9
10

HVER FOR
SEG: Vanligvis

sitter ikke Annikki
Torgersen og Jan
Erik Øvergård og
skriver sammen.
De måtte de
gjøre den uken
de var til fjells og
bodde på en
seter.
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Boklisten
kl
er utarbeidet av Den norske Bokhandlerforening. Salgsstatistikk er hentet fra
følgende bedrifter: Ark Bokhandel (102 butikker), Notabene (145 butikker) , Norli (57 butikker),
Libris (120 butikker), Fri Bokhandel (22 av 122 butikker), Tanum (14 butikker), Haugen Bok og
Akademisk Kvarter. Bokdata fra Den norske Bokdatabasen AS.
Listene inkluderer kun titler som ikke overstiger mer enn 80 prosent salg via en kjede. Utgis en
gang i uken. Lister: Mestselgende skjønnlitteratur, norsk og oversatt, utgitt 2012-2013,
Mestselgende generell litteratur, norsk og oversatt, utgitt 2012-2013, Mestselgende pocket- og
billigbøker, norsk og oversatt, utgitt 2012-2013.

