
NOEN SENTRALE SKJØNNLITTERÆRE PUBLISERINGER

Etter at jeg kom inn på og gjennomførte Forfatterstudiet ved Høgskolen i 
Telemark, har jeg siden arbeidet for å etablere meg som skjønnlitterær forfatter. 
Det er ingen enkel karrierevei, og selv om det har blitt en god del refusjoner, så 

har innsatsen tross alt gitt noen resultater jeg kan være bekjent av.

# BØKER:

DIKTSAMLING
Kontur Forlag, 2010.

Mer om boka på Deichman Bibliotek, eller på 
Tanum Bokhandel. 

I kjølevannet av boka ble det opplesninger på 
Operaen, Sørlandets Bokdag, Oslo Jazzfestival, 
Litteratur på Blå, Herr Nilsen, Radio Nova, Kafé K i 
Porsgrunn, Volapük og Deichmann Bibliotek. 
I tillegg fant noen av diktene veien til bl.a. 
Klassekampen, Dagbladet, Telemarksavisa, samt 
enkelte lokalaviser i Oslo. Vårt korteste dikt, 
[kollektivlatter] ble kjøpt inn av Ruter til å bli utplassert 
på Stortinget T-banestasjon. Diktene er skrevet 
sammen med forfatterkollega Stian Johansen.

HAIKU-dikt
Det Stille Forlaget, 2011

64 sider med dikt innenfor en mange hundre år 
gammel japansk dikttradisjon, men plassert i et 
moderne, urbant miljø. 

Jeg har med et forord om sjangeren, samt et dikt på 
slutten hvor jeg fremviser hvordan ett av diktene er 
blitt til, steg for steg.

(se evnt. Audiatur Bokhandel)

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.tanum.no/tanum/product/product-detail.action?id=9788299768788
http://www.tanum.no/tanum/product/product-detail.action?id=9788299768788
http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/35768
http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/35768


#  i ANTOLOGIER og TIDSSKRIFTER:

Litteraturtidsskriftet LASSO. 

Mitt dikt [illusjonssirkel] ble antatt i utgave nr. 2, 
2012 

ANTOLOGI, 2011. 

Invitasjon til forfattere om å skrive dikt/tekster om 
sommer-Oslo, med kort tidsfrist. Siden hendelsen 
22/7 skjedde i denne perioden, ble flere av 
tekstene influert av dette. 

Jeg fikk med to prosastykker.

(se evnt. også Audiatur Bokhandel)

http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/36977
http://www.audiatur.no/bokhandel/bok/36977


ANTOLOGI                                                  
Flamme Forlag 2011

Tema: Om det å være på konsert eller 
musikkfestival. Jeg fikk antatt et dikt om 
Hovefestivalen.

Fº94 - Var du der for musikken
Antologi, 56 sider. 
11 bidragsytere
Flamme Forlag
ISBN 978-82-02-36832-6

ANTOLOGI - It’s all one song   
Det Stille Forlaget, 2010.

Tema: Valgfri musikklåt. 

Jeg valgte å lage en tekst rundt låta 
«Birds» av Neil Young.

Øvrige bidragsytere: Sjur Øverås Knudsen, 
Erik Moflag ,Thomas «FKfotball» Aune, 
Karine Nyborg, AS Hermansen,                     
Stian Johansen, Ola  Jostein Jørgensen  
og Jan Grue.



Det svenske litteraturtidsskriftet                
HAIKU 

Jeg har fått totalt 16 dikt publisert, fordelt på tre 
utgaver  (i 2006, 2007 og 2011) .

Jeg har vært medlem av 
Svenska Haiku Sällskapet siden 2005.

Litteraturtidsskriftet VINDUET. 

Novelle i nr. 
1/07, og senere 
med fire 
haikudikt i nr. 
3/07.



Cappelen Forlags årlige debutantANTOLOGI,  
SIGNALER 

År: 2002

Redaktører: Selma Lønning Årø og Nils-Øyvind 
Haagensen.

Jeg fikk antatt 4 prosastykker/prosadikt.


