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Øyvind Wold

På sykkel i fjellet
– 35 turer
utenom allfarvei

Cappelen
Pris: 249 kroner

1 2 3 5 64

Frithjof Fure

Norges
vakreste
bilturer

NAF
Pris: 248 kroner

1 2 3 5 64

Lindis Courtney

Opplevelser i
Norge – guide
for glade barn
og barnslige
voksne

Schibsted
Pris: 198 kroner

1 2 3 5 64

Tor Åge Bringsværd m.fl.

Jakten på den
skjulte elefant –
kartzoologiske
beretninger
i utvalg

Cappelen
Pris: 269 kroner

1 2 34 5 6

Nyttige bøker
Opplevelsesguider for barn og bøker om bilferier,

sykkelturer og seilferier.

Jan Gunnar Furuly
journalist

nye
bøker

UTVILSOMT den beste veiviseren
til norske barneaktiviteter som er
trykket. Boken er en gullgrube i
tips om ulike opplevelser for «gla-
de barn og barnslige voksne»,
som det heter på omslaget.
Den amerikanske forfatteren,

som er bosatt i Rogaland, har tid-
ligere utgitt «Kjekke ting å gjøre i
Norgemed barna» på eget forlag,
og den nye boken bygger på
grunnlaget fra den forrige utgivel-
sen. Likevel: Guideboken har et
klart potensial til forbedring. Det
kunne gjort seg med kart og flere
illustrasjoner, og bedre redigering
av en til tider svært så pludrete
tekst. Forfatterens geografiske ut-
gangspunkt på Vestlandet har og-
så unektelig gitt seg utslag i en so-
lid skjevfordeling av hvilke steder
som blir omtalt. Mens Vestlandet
breier seg voldsomt og omtales
over 85 sider, avspises Østlandet
med snaut 35 sider. Dette har ført
til at mange sentrale attraksjoner
på Østlandet mangler i boken. Og
det blir lettere parodisk når en ser
på den fem sider magre Nord-
Norge-delen. I underkapitlet
«Harstad – Tromsø» har forfat-
teren for eksempel bare funnet
tre verdige steder å omtale: Et i
Harstad, et i Nord-Norges største
by, Tromsø, og et i Tromsdalen.
Forfatterens hjemsted, Sandnes,
omtales over ti sider. Her har det
foregått en svært tilfeldig ut-
plukking.
Hvis boken skal komme i nye

opplag, anbefaler vi forlaget å
spandere et større reisebudsjett
slik at forfatteren også får mulig-
het til å utforske andre deler av
landet. Vi merker oss også at opp-
lysningene som gis om fiskemu-
ligheter er høyst tilfeldige og av
og til uriktige.

FOTOGRAFEN Frithjof Fure pre-
senterer her 15 av Norges vakreste
bilturer.
Naturlig nok starter bokenmed

Kystriksveien langs Helgelands-
kysten, av mange hyllet som den
aller største kjøreveien i vårt land.
Vi er også innom blant annet E10
gjennom Lofoten, den prisbelønte
Atlanterhavsveien, Sognefjellsvei-
en og Sørlandet på yttersiden. Det
aller beste med denne utgivelsen
er Fures mange fotografier, som vi-
ser fremNorge på sitt aller flottes-
te.
Språklig og innholdsmessig er

boken likevel et lite steg ned, i for-
hold til NAFs andre utgivelse om
Danmark. Her er beskrivelsene be-
holdt mer i knapp veibok-stil, slik
vi kjenner den fra NAF-forlagets
flaggskip, med oppramsing av hva
vi ser og hva vi kan gjøre etter de
bestemte veirutene. Greit nok for
den som ønsker en guide langs vei-
en, men kanskje ikke så inspire-
rende for den som bare foreløpig
vurderer å ta turen. Uansett har
forfatteren gjort en god jobb for at
enda flere skal ta ferien i sitt nær-
meste ferieland –med en biltur
Norge rundt.

FJELLSYKLING er kraftig i vinden.
ØyvindWold har her samlet 35 ru-
ter «utenom allfarvei». Det er blitt
en inspirerende bok som ganske
sikkert vil bidra til å få flere norske
syklister ut på fjell og vidder.
En av rutene forfatteren omtaler

er i Oslo – en relativt tøff tur Nord-
marka rundt med utsikten fra Kir-
keberget (629m.o.h.) som belønn-
ingmidtveis. De andre rutene er
blant annet rundt Geilo, Hemse-
dal, Folldal og Hjerkinn, Alvdal,
Otta, Røros, Rendalen og Drevsjø.
Noen vil kanskje innvende at rute-
utvalget er litt geografisk snevert,
men kanskje det blir plass til nye
ruter i en ny bok? Hvert kapittel
blir kompakt og poengtert presen-
tert med vanskelighetsgrad, dis-
tanse, samlet stigning og angivelse
av dekket underveis.
Formatet er hendig, og boken

kan lett tas med på tur. Kartene i
boken er imidlertid altfor lite de-
taljerte til å kunne væremenings-
fulle veivisere. Ta derfor med de-
taljerte kart i tillegg på turen!

Tilfeldig ut-
valg for barn

Bedre enn
tegneserier?

SMÅBARNSFORELDRE som har kjørt bil i det hete Sommer-Norge, vet
hvilken utfordring det kan væremed små barn i baksetet. Denne utgi-
velsen er både et atlas og et kunnskaps- og underholdningshefte, bereg-
net for barn fra lesekyndig alder og oppover. Blant innholdet er korte
oversikter over gode og barnevennlige attraksjoner i ulike deler av Nor-
ge, spørreleker, rebuser og forslag til ulike aktivitetsleker som kan bidra
til å korte ned reisetiden. Kartverket i boken er langt fra det beste vi har
sett, med en uheldig oppdeling av kartenemidt på siden. Med på kjøpet
får du lydbokversjonen på CD av Bjørn F. Rørviks «Kumatpakkene».
Prisen for det lille heftet synes noe drøy, og mange vil nok heller vurde-
re innkjøp av tegneserieblader eller andre og aktivitetshefter.

Flotte foto
i knapp stil

Hendig bok
– husk kart!

Hysterisk
morsomt

Best i baksetet!
Bilatlas for store
og små

Cappelen
Pris: 160 kroner

1 2 3 5 64

DENNE hysterisk morsomme bo-
ken presenterer noen av de fore-
løpige funnene til en voksende
gjeng entusiaster som driver med
kartzoologi.
Blant de rent sagt oppsiktsvek-

kende funnene er et politisk
sprettneshorn og en frognersk rie-
senterrier midt i Oslo, en stolt
kronhjort i sentrum av Skien og en
skotsk kulturku i Edinburgh. Kort
fortalt er kartzoologi vitenskapen
om å se dyreliv på geografiske kart
eller i gatelandskap fra luften.
Blant de fremste opptakskravene
for et nytt forslag til kartzoolog-
iske funn, er at dyret skal fremtre
fullt synlig for enhver ved å tegne
opp gatene som utgjør dyrets
kropp. I boken går Tor Åge Brings-
værd & co. opp løypa rundt en rek-
ke slike dyrefigurer, med beretnin-
ger ommetodikken bak funnene
og ville anekdoter om ting som ut-
spant seg under demange ekspe-
disjonene.
Til overmål er boken illustrert

med en rekke fotografier av detal-
jer i gatelandskapet, som under-
bygger den dyreverdenen som til-
synelatende venter bak hvert hus-
hjørne. De detaljerte kartene og
beskrivelsene gjør det mulig for le-
serne selv å sjekke ut stedene som
er omtalt. Vi er overbevist om at
Norge vil få enda flere kartzoolo-
ger i tiden som kommer!

Guide Norge
2007

Cappelen
Pris: 199 kroner

1 2 3 5 64

Heidi N.
Lorentzen (red.)

Osloliv –
en opplevelses-
guide

Dinamo
Pris: 198 kroner

1 2 3 4 65
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i sommerferien

LEKKER design, flotte bilder og
korte og poengterte tekster preger
denne guideboken om 102 Oslo-
opplevelser, litt utenfor allfarvei.
Attraksjonene er nummerert i

boken, og de aller fleste er sirlig
plottet inn i et oversiktskart som
smart nok finnes innenfor omsla-
get. Her får du tips om godemat-
og drikkesteder, markeder, sever-
digheter både inne og ute, aktivite-
ter i alle de fire årstidene, de beste
underholdningsstedene og en bra
oversikt over hovedstadensmange
festivaler. Telefonnummer, åp-
ningstider og nettadresser er opp-
gitt for alle stedene som omtales.
En hendig og engasjerende gui-

de som burde inspirere, vekke
oppdagerlysten og øke utbyttet for
alle som har tenkt seg en tur til
Oslo.

DENNE grønnfargede guidenmå
vel mer eller mindre ses på som
turistens «Gule sider» for Norge.
Cappelen har laget en kompakt,

men akk så kjedelig og uinspire-
rende alfabetisk kommuneinndelt
guide til de lokale reisemuligheter
med båt, buss og fly, overnattings-
steder, attraksjoner, kulturbegi-
venheter, avstander til andre byer
og steder, nyttige nettadresser og
annet som de reisendemåtte be-
høve underveis. Her finnes ikke et
eneste kart, ut over et bitte lite
norgeskart på omslaget, og ikke en
illustrasjon. I de fleste kommuner
fungerer oversikten greit nok, men
vi må innrømme at vi blir lettere
svimle når vi blar i guidens kapit-
ler om store byer somOslo og Ber-
gen. Her dynges det litt for vold-
somt påmed tette informasjons-
blokker på sidene. Dette er en liten
murstein av en bok, som helt sik-
kert kan være smart å ha liggende
i bilen hvis du farter mye rundt i
Norge. Du vil i alle fall spare en
formue i løpet av kort tid, fordi du
heretter slipper å ringe numme-
ropplysningstjenestene for å få tak
i viktige telefonnumre til hoteller
og turistinformasjonen.
Svakheten ved å ha alt dette i én

bok, er at informasjonen har en
tendens til å gå ut på dato. Forla-
get kaller dette «markedets kom-
plette reiseguide for Norge». Der-
som vi måtte velge mellom denne
og NAFs Veibok, går vi helt klart
for den tradisjonsrike veiboken!

BASERT på innholdet i program-
met «På villspor», som ble sendt
på NRK P1 sommeren 2005 og
2006.
Her får du servert liste på liste

med sære og bisarre severdigheter
rundt omkring i verden. Design,
fargebruk og illustrasjoner på si-
dene oppleves til tider som like
sært sommye av innholdet, og det
er ingen tvil om at boken ville vun-
net på en litt mer ryddig fremstil-
ling av det ofte svært så hysterisk
morsomme stoffet. De fleste av bil-
dene er utstyrt med snakkebobler,
klint inn i rammermed en bland-
ing av rent ut sinnssyke farger.
Som reiseguide, hvis boken i det
hele tatt var tenkt som det, innfrir
den bare delvis. Mange av de sære
severdighetene som omtales, be-
skrives på en så knappmåte at po-
tensielle lesere med oppdagelses-
lyst vil ha vansker med å finne vei-
en.
Hvis du er blant dem som fryder

seg over alle pussighetene i Guin-
ness’ rekordbok, vil du helt sikkert
glede deg over denne utgivelsen
også.

NAF satser på en ny serie reisegui-
der for dem som ruller rundt på
hjul, og denne utgjør sammen
med «Norges vakreste bilturer» de
to første utgivelsene.
Anne-Line Henriksen er en be-

gavet skribent, og her øser hun le-
vende og personlig fra et nesten
livslagt kjærlighetsforhold til Dan-
mark. Vi får velskrevne tekster fra
blant annet Skagen, Århus, Køben-
havn og Dragør, for å nevne noen
få av de stedene som trekkes frem.
Hvert kapittel er krydret med tips
om opplevelser, spisesteder, over-
natting og gode nettadresser. Bil-
ledutvalget er lekkert. Det er også
en klar styrke at boken er krydret
med referanser til og anekdoter
om danske kunstnere og forfatte-
res opplevelser på de stedene vi er
innom, for eksempel om da den
harmdirrende H.C. Andersen be-
stilte flyndre på Brøndum i Ska-
gen. Sammenmed den inspireren-
de og informative teksten, vil dette
uten tvil skape enmagnetisk drag-
ningmot Danmark.
Den nye bokserien til NAF ser ut

til å bli et godt supplement til NAF
Veibok.

Velg
riktig
guide
Trenger du andre
reisehåndbøker?
Sjekk vår guide på
aftenposten.no/rei-
se. Der har vi også
275 byguider du
kan laste ned og
printe ut – helt gra-
tis!

Velskrevet
og lekkert

Oppdatert
til sjøs

DE TO bindene er spekket med faktaopplysninger og forfatter Andreas
Holos synspunkter på hva som er viktig å tenke på dersom du har planer
eller drømmer om en lang seiltur til fremmede kyster.
Forlaget har spesialisert seg på nyutgivelser av gamle sjørelaterte bøker i

små opplag. Håndbok for langturseilere er derimot nyskrevet og helt opp-
datert. Forfatteren er ingeniør og har tilbrakt mange år på de syv hav, så
det er tydelig at han kanmye om emnet, forstår det tekniske og vet hvor-
dan han skal formidle det. Bøkenes svakhet er illustrasjonene. Veldig
mange av fotografiene og tegningene har ingen eller meget begrenset fak-
taverdi. Ved bedre redigering og litt mer arbeidmed illustrasjonene kunne
man faktisk fått all informasjonen samlet i én bok.

Inspirerende
omOslo

Kompakt
og kjedelig

Sært og
uoversiktlig

Bunken av nye bøker er stor – her anmelder vi
et utvalg av sommerens lektyre.

Arild Opheim

Topp 10 –
sære
severdigheter

Gyldendal
Pris: 279 kroner

1 2 3 5 64

Anne-Line
Henriksen

Danmark –
steder og
stemninger

NAF
Pris: 248 kroner

1 2 3 4 65

Andreas Holo

Håndbok for lang-
turseilere (to bind)

Fri Flyt
Pris: 400 kroner

1 2 3 5 64


