
- Jeg er en lysfontene
Ari Behn og prinsesse Märtha Louise har skrevet kjærlighetsboken "Fra hjerte
til hjerte" sammen, og de store ordene har få� god plass i boken.

Av:
Kristin Vold
Boken kommer på mandag, men ne�sidene til Den norske

bokklubben har allerede lagt ut en forhåndsomtale av boken. Og

ingen av forfa�erne er redde for de store ord, verken i omtalen av

omgivelsene sine eller av hverandre, slår bokklubben fast.

E�er
pilegrimsferden
kom prinsesse
Märtha Louise og
Ari Behn fram til
Trondheim og
bryllup. Under
ferden var
prinsessen så
overveldet at hun
kalte seg selv en
lysfontene

- De er glade i hverandre, glade i å skrive - og det har resultert i en bok

skrevet med entusiasme og kjærlig glød. Med patos og kjærlighet har

Ari Behn og prinsessse Märtha Louise skrevet om

pilegrimsvandringen, møtet med Nidaros, bryllupet - og om

hverandre, skriver bokklubben.

Lysfontene
En sekvens som trekkes spesielt fram er den der Prinsesse Märtha

Louise skriver beretningen om hvordan de to tok seg frem gjennom

pilegrimsleden, gjennom skog og kra� uten å bli gjenkjent. Før hele

landet skulle vende sine øyne mot dem, fikk de rolige dager sammen,

ledsaget av en pilegrimsprest, Bibelen og Kristin Lavransda�er.

Prinsesse Märtha Louise er så overveldet av det hele at hun føler seg

som en lysfontene.

- Hun suger inn naturinntrykkene, og blir til de grader overveldet av lys

og naturinntrykk at hun omtaler seg selv som en lysfontene!

De to forfa�erne beny�er seg av ulike sjangere og innfallsvinkler i

boken. Her er reisedagbok, noveller, historie og utdrag fra taler.
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Karpe oppfordrer til Eurovision-
boikott
Rapduoen har delt bilde av svart skjerm på Instagram,
og svarer på Aabels boiko�-kritikk.

Her er Norges konkurrenter i
kveld
Gospel i gullys fra søta bror, show til 20 millioner kroner
fra Russland og storfavori� Nederland. Her er alt du
trenger å vite om semifinale 2.

Joike-topp om Keiino:  – Dette er
ikke samisk musikk eller joik
Joik kan ikke kombineres med instrumenter og engelsk,
mener lederen for joikerne i Sápmi.

- Det er ingen logikk i kjærlighet
Oslo (NRK): Den islandske forfa�eren Jón Kalman
Stefánsson mener triste bøker kan hjelpe mennesker å
finne lykken.

For ei historie!
- De�e er ein roman så full av tragedie at det knapt ville
vere å halde ut om han ikkje også hadde andre valørar,
skriv Marta Norheim om «Historien om Ásta»

Ble suksessfulle musikere
Noen av Norges beste musikere startet i korps.

TEST DEG SELV:

Hvor kommer
bunaden fra?

Kva veit du om
kommunistar?

Test deg selv: Hvor
god er du på flagg?

QUIZ: Vet du hvor
isoporblokken skal
kastes?

Kjenner du
trekkfuglene?

Hva kan du om
Game of Thrones?
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Artikkelen er
flere år

gammel.

Vet du hvor bunaden kommer
fra?

Kinesarar gjorde Å-tabbe
Bomma med over 1000 km.

MUSIKK

Klar for finale 23:12 Det norske bidraget tok seg

vidare til finalen i Eurovision Song Contest laurdag.

Dei får følge av blant andre Sverige, Danmark og

Russland.

ARTIKKEL

Keiino vidare til ESC-finalen

KULTURHISTORIE

Oppdaget eldgammelt tun på kart 22:28 
Arkeolog Trine Johnson sa� og kikket på høydebilder

fra Bindal, da hun så noe som fikk nakkehårene til å

reise seg.

ARTIKKEL

– Det er nesten som å ha fått et
barn

MUSIKK

Frekke Despacito-vibber 21:34 Låter skal

synges og terninger skal trilles under Eurovisions

andre semifinale. NRK anmelder kveldens bidrag

fortløpende.

ARTIKKEL

ESC 2019: Semifinale 2

 Vis flere+

 Vis flere+

 Vis flere+

Kontakt NRK: 23 04 70 00

KONTAKT

Om NRK

Kontakt NRK

Lisens

Publikum i NRK

Delta i NRK-programmer

Jobb i NRK

Presse

HJELP

Brukerstø�e

Tilgjengelighet

Personvern

Informasjonskapsler (cookies)

TJENESTER

Yr

NRK Skole

PRODUKSJON

Eksterne produksjoner

Produksjonsfolka

Retningslinjer og design

SALG

Spons og salg

NRK Butikken

Nyhetstips 03030

Opphavsre� NRK © 2019
Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen  Ne�sjef: Hildegunn Soldal

 Til toppen

Quiz

Nyheter  Sport  Kultur  Distrikt  Mer  SøkLogg inn

https://www.nrk.no/telemark/kjenner-du-bunaden_-1.14533439
https://www.nrk.no/sognogfjordane/skulle-til-a-i-lofoten-hamna-i-aa-i-sogn-og-fjordane-1.14553253
https://www.nrk.no/kultur/karpe-svarer-suzanne-aabel-om-eurovision-boikott-1.14553889
https://www.nrk.no/kultur/her-er-norges-konkurrenter-i-kveld-1.14553833
https://www.nrk.no/sapmi/joike-topp-om-keiino_-_-dette-er-ikke-samisk-musikk-eller-joik-1.14551806
https://www.nrk.no/kultur/bok/jon-kalman-stefansson-om-historien-om-asta-1.14551835
https://www.nrk.no/kultur/anmeldelse_-historien-om-asta-av-jon-kalman-stefansson-anmeldt-av-marta-norhem-1.14552638
https://p3.no/musikk/kjenner-du-igjen-disse-artistene/
https://www.nrk.no/emne/test-deg-selv_-1.13834273
https://www.nrk.no/telemark/kjenner-du-bunaden_-1.14533439
https://www.nrk.no/mr/kva-veit-du-om-kommunistar_-1.14542906
https://www.nrk.no/vestfold/test-deg-selv_-hvor-god-er-du-pa-flagg_-1.14528936
https://www.nrk.no/nordland/quiz_-er-du-ekspert-pa-kildesortering_-1.14535968
https://www.nrk.no/finnmark/quiz_-kjenner-du-trekkfuglene_-1.14530775
https://www.nrk.no/finnmark/hva-kan-du-om-game-of-thrones_-1.14524073
https://www.nrk.no/kultur/
https://www.nrk.no/kultur/langlesing-fra-nrk-kultur-1.13267199
https://www.nrk.no/kultur/litteratur-1.13938316
https://www.nrk.no/kultur/musikk-1.13941843
https://www.nrk.no/kultur/film-og-serier-1.13944975
https://www.nrk.no/kultur/medier-1.13947054
https://www.nrk.no/kultur/design-og-mote-1.14015118
https://www.nrk.no/kultur/dataspill-1.13986044
https://www.nrk.no/kultur/billedkunst-1.13958850
https://www.nrk.no/kultur/teater-og-scene-1.13948412
https://www.nrk.no/kultur/kulturpolitikk-1.13981317
https://tv.nrk.no/programmer/kultur
https://www.nrk.no/kultur/kringkastingsorkestret-1.14197925
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fkultur%2F1.530610
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fkultur%2F1.530610&text=-%20Jeg%20er%20en%20lysfontene
mailto:?subject=-%20Jeg%20er%20en%20lysfontene&body=-%20Jeg%20er%20en%20lysfontene%0D%0A%0D%0AAri%20Behn%20og%20prinsesse%20M%C3%A4rtha%20Louise%20har%20skrevet%20kj%C3%A6rlighetsboken%20%26%23034%3BFra%20hjerte%20til%20hjerte%26%23034%3B%20sammen%2C%20og%20de%20store%20ordene%20har%20f%C3%A5tt%20god%20plass%20i%20boken.%0D%0A%0D%0ALes%20mer%3A%20https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fkultur%2F1.530610
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fkultur%2F1.530610
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fkultur%2F1.530610&text=-%20Jeg%20er%20en%20lysfontene
mailto:?subject=-%20Jeg%20er%20en%20lysfontene&body=-%20Jeg%20er%20en%20lysfontene%0D%0A%0D%0AAri%20Behn%20og%20prinsesse%20M%C3%A4rtha%20Louise%20har%20skrevet%20kj%C3%A6rlighetsboken%20%26%23034%3BFra%20hjerte%20til%20hjerte%26%23034%3B%20sammen%2C%20og%20de%20store%20ordene%20har%20f%C3%A5tt%20god%20plass%20i%20boken.%0D%0A%0D%0ALes%20mer%3A%20https%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fkultur%2F1.530610
https://www.nrk.no/kultur/musikk-1.13941843
https://www.nrk.no/kultur/1.14554535
https://www.nrk.no/kultur/keiino-vidare-til-esc-finalen-1.14554394
https://www.nrk.no/kultur/kulturhistorie-1.13967360
https://www.nrk.no/kultur/1.14554480
https://www.nrk.no/nordland/fant-eldgammelt-tun_-__det-er-nesten-som-a-ha-fatt-et-barn-1.14553956
https://www.nrk.no/kultur/musikk-1.13941843
https://www.nrk.no/kultur/1.14554181
https://www.nrk.no/kultur/anmeldelse-av-esc-latene-i-2.-semifinale-1.14554375
https://www.nrk.no/
tel:+4723047000
https://www.nrk.no/informasjon/
https://www.nrk.no/kontakt/
https://www.nrk.no/lisens/
https://www.nrk.no/publikum/
https://www.nrk.no/delta/
https://www.nrk.no/stilling/
https://www.nrk.no/presse/
https://www.nrk.no/hjelp/
https://www.nrk.no/tilgjengelighet/
https://www.nrk.no/retningslinjer/personvern-pa-nett-i-nrk-1.7765898
https://www.nrk.no/retningslinjer/informasjonskapsler-_cookies_-1.11109868
https://www.yr.no/
https://www.nrk.no/skole/
https://www.nrk.no/eksternproduksjon/
https://www.nrk.no/produksjonsfolka
https://www.nrk.no/retningslinjer/
https://www.nrk.no/salg/
http://nrkbutikken.no/
https://www.nrk.no/tips
https://www.nrk.no/
https://www.nrk.no/etikk/opphavsrett-pa-nrk.no-1.2843522
https://www.nrk.no/etikk/redaktoransvar-pa-nrk.no-1.2843526
https://www.nrk.no/
https://www.nrk.no/nyheter/
https://www.nrk.no/sport/
https://www.nrk.no/kultur/
https://www.nrk.no/distrikt/
https://tv.nrk.no/
https://radio.nrk.no/
https://nrksuper.no/
https://p3.no/
https://yr.no/
https://www.nrk.no/minside/

