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Kjære nominerte og alle som har funnet veien hit til biblioteket i kveld, 

Det er en stor glede for meg å få introdusere årets to norske nominerte til 

Nordisk råds litteraturpris, Vigdis Hjort for romanen «Arv og miljø» og Henrik 

Nor-Hansen for kortromanen «Termin».  

I 55 år har vi i det nordiske politiske samarbeidet delt ut litteraturprisen. Vi gjør 

dette for å hedre dyktige forfattere for deres arbeid. Vi gjør det fordi vi ønsker 

å skape en nordisk arena der vi kan bli bedre kjent med forfattere fra våre 

naboland. Og vi gjør dette for at vi skal utvikle videre det nordiske kulturelle 

fellesskapet og interessen for hverandres språk. 

Etter min vurdering har vi lykkes godt. Nordisk råds litteraturpris er i dag en av 

våre mest anerkjente litteraturpriser med stort gjennomslag i alle de nordiske 

landene. I tillegg samarbeider vi om å markedsføre nordisk litteratur utenfor 

Norden. I dette arbeidet brukes litteraturprisen aktivt. 

Vigdis Hjort sin roman «Arv og miljø» har preget den norske kulturdebatten 

helt siden den kom ut. Om boken sier den norske juryen i sin innstilling blant 

annet: 

«Spenningen i romanen går ikke så mye på avsløringen av hva som faktisk 

skjedde, som i å følge hovedpersonens kamp med sin egen historie, og hvor 

dypt striden om sannheten kan prege de mest hverdagslige situasjoner og de 

næreste relasjoner. Uten å forenkle skaper romanen en dirrende spenning med 

hensyn til om Bergljot vil nå frem med sin sannhet. Arv og miljø er en roman 



som borer dypt i spørsmål om hva det vil si å fortelle og å bli hørt, og som 

favner langt videre enn den konkrete familiehistorien.» 

Boken er blitt meget godt mottatt av anmeldere og lesere, og omtales gjerne 

som et foreløpig høydepunkt i et allerede omfattende forfatterskap. Jeg gleder 

meg over at romanen gjennom nomineringen til Nordisk råds litteraturpris også 

blir gjort mer kjent for lesere i våre nordiske naboland. 

Nomineringen av Henrik Nor-Hansen sin kort-roman «Termin» er en 

interessant nominasjon. Jeg er personlig glad for at juryen har funnet en 

kandidat med en bok og et forfatterskap som de mener bør løftes frem for et 

bredere publikum – også i Norge. I juryens innstilling heter det: 

«…Termin en kortfattet beretning preget av fortellermessig distanse og en 

utpreget bevissthet om hvordan språk, psyke og sosial kontroll henger sammen. 

Nor-Hansens prosjekt utmerker seg som et av de mest egenartede og 

selvstendige i norsk litteratur per i dag.» 

Termin har som undertittel «En framstilling av vold i Norge». Nor-Hansen har 

tidligere gitt ut fem diktsamlinger og tre romaner siden debuten i 1996.  

Vinneren av årets pris vil bli kunngjort på prisutdelingen i Helsingfors den 1. 

november, så frem til det må alle nominerte leve i spenning. Gratulerer så mye 

med nominasjonene. Vi i Stortinget heier selvfølgelig på dere to. Jeg har lest 

begge bøkene og kan trygt anbefale dem videre. 

Takk til Bærum bibliotek for et godt samarbeid omkring dette arrangementet. 

Nå gleder jeg meg til å høre dere snakke om bøkene deres. Takk for 

oppmerksomheten og lykke til! 

 

 


