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Ute med ny låt
■ Farsund-komponisten og
-musikeren Lars Jakob Rudjord slapp fredag morgen
sin siste singel.
Lars Jakob Rudjord er
klar med den første av flere
nye utgivelser i 2019. Fredag
morgen slapp han instrumentallåten «Lullatown».
– Låten er en ode til en sovende by, og skildrer følelsen man kanskje kan få av
å rusle alene gjennom folketomme bygater midt på natten eller tidlig på morgenen,
skriver Rudjord selv i en ut-

sendt pressemelding om utgivelsen. Dette året spiller
også Rudjord inn sitt tredje
soloalbum, men allerede i
slutten av mars gir han ut
EP’en «Arpeggio» med tre
låter. Det er med andre ord
duket for mye ny musikk fra
Rudjord dette året, og først
ut er altså «Lullatown».
Låten er distribuert på de
fleste digitale flater. Du kan
blant annet streame den via
Spotify eller høre den på
YouTube – blant annet via
våre nettsider Lister24.

Forfatter Benedicte Meyer Kroneberg gjester Farsund bibliotek mandag 25. februar.
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Engasjert forfatter
på besøk
Mandag 25. februar
kommer den engasjerte forfatteren
Benedicte Meyer
Kroneberg til Farsund
bibliotek.
Av Svein Morten Havaas
– Kroneberg skal snakke om
sin siste bok «Der det brenner», som er en foruroligende
roman om moderne slaveri og
personlig ansvar, sier Anita
Vestøl Hals ved biblioteket.
MANGE MENER at mye av
samtidslitteraturen i dag er
preget av selvopptatthet og
utlevering.
– Meyer Kroneberg representerer en frisk pust i så måte.
Hun har et sterkt sosialt
engasjement. Og med boken
«Der det brenner» tar hun for
seg miljøkatastrofer, flyktningekriser og utnyttelsen av
mennesker, beretter Vestøl
Hals.
Sentralt i boken står spørsmålet om personlig ansvar.
– Meyer Kroneberg er
straks aktuell med ny bok og
vi føler oss svært heldige som

både får høre henne snakke
om «Der det brenner» og det
som er i emning, sier bibliotekmedarbeideren.
BENEDIKTE Meyer Kroneberg
er utdannet som og har jobbet
som lærer. Nå er hun også forfatter. Hun er bosatt på Hisøy
i Arendal.
Meyer Kroneberg har hovedfag i nordisk litteratur fra
NTNU. Hun debuterte i 2010
med romanen «Ingen skal
høre hvor stille det er», som
hun ble nominert til Sørlandets litteraturpris for i 2011.
INSPIRASJONEN til «Der det
brenner» hentet hun blant
annet fra Colson Whiteheads
roman «Den underjordiske
jernbanen» om slavetiden i
USA. Den leste hun mens hun
var på ferie i Vietnam påsken
2017.
Etter påske dro hun og familien tilbake til Singapore. Der
bodde de til høsten. I Singapore underviste forfatteren i
skriving på et krisesenter drevet av organisasjonen HOME
(Humanitarian Organization
for Migration Economics).
To av kvinnene som skrev
oppgave for henne i klassen, fortalte om lange, tunge

dager i huset de jobbet i.
Beskrivelsene de ga fortoner
seg som moderne slaveri.
– For mange av kvinnene
var en viktig motivasjon for
skrivingen at tekstene skulle
brukes på bloggen. Bloggen
ville synliggjøre dem og deres
situasjon, både for andre
hushjelper og for arbeidsgivere. Samtidig med at jeg
jobbet på senteret, skrev jeg
på en roman. Dette med å
være synlig har også vært
et viktig spørsmål for meg i
arbeidet med boken. Hva vil
det si å bli sett og lyttet til?
Hvilke konsekvenser kan det
ha om det motsatte skjer? har
forfatteren selv fortalt om
prosjektet.

”

Vi føler
oss svært heldige som både får
høre henne snakke om «Der det
brenner» og det
som er i emning.

ANITA VESTØL HALS

«Oppfinneren» Erik Alfred Tesaker deler sin bokopplevelse på
Flekkefjord bibliotek mandag.
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Deler leseopplevelser
«Boka jeg vil dele med
deg» holdes på Flekkefjord bibliotek mandag
25. februar.
Av Svein Morten Havaas
Erik Alfred Tesaker, Julie
Fuglesang Larsen, Vivian Valente og Birgit Gautschi kommer til Flekkefjord bibliotek
mandag 25. februar for å fortelle om en bok som har gjort
et særlig inntrykk på dem.
Arrangementet, som altså
heter «Boka jeg vil dele med
deg», er inspirert av NRK-programmet «Brenners bokhylle».
Hvilken bok den enkelte har
valgt, er en hemmelighet som
først avsløres når de fire blir
intervjuet foran publikum i
biblioteket.
Programleder er Steinar
Nielsen. Han er journalist og
tidligere redaktør for NRK
Sørlandet. Nå arbeider han

som programleder på frilansbasis.
Erik Alfred Tesaker vil
mange kjenne fra NRK-programmet «Oppfinneren», Julie
Fuglesang Larsen fra Hidra er
skomaker, hun deltok for øvrig
i siste episode av «Oppfinneren» i tredje sesong. Vivian Valente er intensivsykepleier og
dyktig fotograf, Birgit Gautschi er museumspedagog ved
Vest-Agder Museum avdeling
Flekkefjord. Felles for dem alle
er at de er glad i å lese.
«Boka jeg vil dele med deg»
er en markering av Bokåret
2019.
Arrangementet blir gjennomført på en rekke bibliotek
på Agder utover vinteren og
våren, og er blitt til gjennom
et samarbeid mellom AustAgder bibliotek- og kulturformidling og Vest-Agder fylkesbibliotek. Tiltaket er støttet av
Nasjonalbiblioteket.

