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BEGRENS
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ANTALL

ser jeg om natten»
Alf Kjetil:
쑺 Født: 25. mars 1949 i Fjære
(nå Grimstad kommune).
쑺 Sivilstatus: Gift med Sissel.
쑺 Utdannelse: Cand.philol. med hovedfag
i nordisk språk og litteratur.
쑺 Yrke: Instituttleder for nordisk og
mediefag ved UiA og bokanmelder
i Fædrelandsvennen.
쑺 Aktuell: Filosofikafeen onsdag 24.
november.
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Elsker:
쑺 Sissel og guttene, Lars
(33) og Eivind Lucas (25).
쑺 Å lese.
쑺 Konserter og
klassisk musikk.

Hater:
쑺 Smålighet.
쑺 Kjøpesentermusikk
og annen støy.
쑺 Snø og slaps
.

Tall Ships Races
Kristiansand
Endelig er den her
– praktboka om tidenes
største bryggefest på
Sørlandet.
Boka er redigert av fotografen og journalisten
Arild Jakobsen som selv har tatt de fleste bildene
fra den unikefolkefesten fra en havn full av
seilskuter.
Her er det gjensyn med store konserter, show og
bryggedans, barnekunst, gamle soldatuniformer,
nye skipsuniformer,kongelige gjester, shantykor,

ALLSIDIG: Alf Kjetil
Igland beskriver seg selv
først og fremst som et
lesende menneske. Men
han får tid til veldig mye
annet også.
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nen og ble der i 12 år, før han ble distriktssjef i NRK og blant annet var med på
NRKs moderniseringsprosess og etablering i nye lokaler på Tangen. I 1999 ble
han journalistlærer på Mediehøgskolen
Gimlekollen og var med på å bygge opp
journalistutdanningen der. Men i 2007
sa han opp sin stilling etter en konflikt.
– Hva skjedde?
– Det er på en måte opp og avgjort,
men i all hovedsak kom jeg i konflikt med
eierne, Norsk Luthersk Misjonssamband. Jeg var dypt uenig i at de sa opp en
ansatt på grunn av at han giftet seg på
nytt etter en skilsmisse, men det ville ta
en helt ny artikkel å gå inn på alt det der.
Jeg har det beste forhold til mine gamle
kolleger.
KASTE TERNING.– La oss gå tilbake til
bøkenes verden og anmelderrollen din.
Hvordan er forholdet ditt til terningkast?
– Jeg er egentlig ikke så glad i terninger, men jeg har akseptert at det er sånn.
Av og til kan det være vanskelig å kaste

terningen, i alle fall i mellomsjiktet. To
og seks er på en måte greit, men du skal
kunne redegjøre for leserne hvorfor det
ble akkurat de øynene på terningen. Og
er det én på terningen,forventer nok leserne at det drypper blod av anmeldelsen. Det ligger jo også en vurdering i hva
jeg anmelder. Avisen kan ikke anmelde
3000 bøker i året heller.
– Er det noen bøker du nå venter i
spenning på?
– Helt klart! Espen Søbyes biografi om
den omstridte legen og psykiateren Johan Scharffenberg. Det er en stor bok på
rundt 900 sider, men den er viktig.
Scharffenberg var sentral innen norsk
psykiatri og samfunnsdebatt i store deler
av forrige århundre.
– Men 900 sider. Høres heftig ut.
– Det er ikke noe som heter for tykke
bøker. I alle fall ikke når de er gode.
Tekst: Cathrine Sordal
cathrine.sordal@fvn.no – 38 11 36 52

sandskulpturer, gudstjeneste, fyrverkeri – og stor
parade gjennom Markens. Jakobsen har vært over
alt med sitt kamera, og der han ikke selv kunne være
til stede fikk han hjelp av gode kolleger.

Prisfor våre abonnenter:
Kun kr 299.Ordinær pris kr 349.-

Her får du kjøpt boka:
• Vår ekspedisjon på Torvet i Kristiansand
Åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30
• Vår resepsjon på Fiskåtangen i Kristiansand
Åpent mandag – fredag kl. 07.30 – 16.00
• Vårt lokalkontor i Mandal
Åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00

