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Mannen som elsker humler

HUMLE-FAN:  
Dave Goulson lever                         
og ånder for humler.  
Det han ikke vet om 
dette innsektet er 
sannsynligvis ikke verdt 
å vite. Denne uken har 
han vært i Oslo og den 
engelske biologen og 
professoren kunne 
fornøyd konstatere at 
hans   venner er i full 
gang i Botanisk have.

Flemming Rose: «Hymne til 
friheten» (Cappelen Damm)
Denne  uka har mannen 
som er mest kjent som 
kulturredaktøren bak 
publiseringen av Mu-
hammedkarikaturene i 
Jyllandsposten i 2005, 
gjestet Oslo. Det er gått  
over ti år siden karika-
turstormen og debatten 
de 12 tegningene og 
Roses  tekst utløste, og 
fortsatt lever han med 
trusler. Nå er han aktuell 
med  en ny bok der han 
tar temperaturen på dagens Europa. Er den frie 
ytring  truet av frykt og selvsensur? Boken er 
et slags forsvarsskrift for  ytringsfriheten som 
i dagens samfunn er under sterkt press. Boken  
inneholder også et etterord spesielt for den 
norske bokutgaven.

Joe Wicks: «Lean in 15. Rask 
endring» (Gyldendal)
OK, det er ikke ofte 
en bok som har un-
dertittelen «spis rik-
tig, tren  smart og 
forbrenn fett» kom-
mer til å havne her på 
boktips, men denne  
kommer vi ikke uten-
om, mest fordi den er 
blitt et helt sprøtt 
fenomen i  hjemlan-
det Storbritannia. 
Den er en av de hur-
tigst selgende bø-
kene  noensinne, og har toppet listene i ukesvis 
siden den kom ut i julen.  Opplaget er nå på 
750.000. Mannen som kaller seg thebodycoach 
på diverse  sosiale medier forteller deg her 
hvordan du visstnok får en sunn kropp  ved å 
spise MER og trene MINDRE. Boken inneholder 
100 oppskrifter på  «supermat som det tar ca. 
15 minutter å lage» og et treningsprogram til  
15-minutters trening. Nå er den ute på norsk.

Kenneth Moe: «Rastløs»  
(Pelikanen)
Karl Ove Knausgård har 
vært redaktør for denne 
lille, smale, men inn-
holdsrike  romanen som 
Kenneth Moe nylig fikk 
Tarjei Vesaas’ debutant-
pris for.  Boken kom i 
2015, men har fått ufor-
tjent lite oppmerksom-
het! I tillegg  til at Knaus-
gård er debutantens 
redaktør og forlegger, 
har Moe også  uttalt at 
han skriver selvbiogra-
fisk og er inspirert av Knausgårds fem første 
bind av «Min kamp». – Jeg hadde kjærlighets-
sorg og levde ikke smart. Dét ville jeg skrive 
om, uttalte han til NRK etter at han ble tildelt 
prisen. 


