Side 4

Utgave 12 • Desember 2014

Kjent jubilant under juletreet
”Hvem Hva Hvor” har 75-årsjubileum i år. Denne
boken er godt kjent i de fleste hjem og en hyppig
gjest i under juletreet før folk ble fanget av internett.
Tekst: Tore Flaa

NAVNET PÅ HVEM
HVA HVOR PÅ DIVERSE DIALEKTER I VÅR
VIDSTRAKTE LAND.
Kven Kå Kår
Lista, Vest-Agder
Kæm Ka Kor
Trøndelagsfylkene
(H)åkken Kerr Ke(r)
Tynset, Hedmark
Ekken Høtt Hørre
Aremark, Østfold
Vemm Hå Hårre
(H)åkke Hå Hæst
Øvre Toten, Oppland
Håkkje Kå Kår
Ringebu

Denne boken var for to generasjoner siden en problemløser og
dommer i diskusjoner av typen;
når brakk egentlig Brå denne
staven, og annen uenighet som
kunne oppstå i familien og
blant venner. Som et tilbakeblikk på alle viktige hendelser i
året som gikk var boken interessant lesning, og Hvem Hva
Hvor ble også brukt som en
slags oppslagsbok. I en tid hvor
alt kan googles skulle man tro
at boken fort ble uaktuell., men
75-års jubilanten lever i beste
velgående.

Livet gjennom 75 år

gaven var på plass høsten -45,
opplyser Anne Iversen.

Årsaken til at boken ikke
har forsvunnet sammen med
oppslagsbøker og leksikon i
flere bind trykt på papir, er at
den fortsatt er hyggelig lesning for den som ønsker et lite
tilbakeblikk på året som gikk.
Hvem Hva Hvor er også blitt
et samlerobjekt, og for mange
er boken blitt ren nostalgi, på
samme måte som at man ser
at også de gamle juleheftene
dukker opp igjen. For mange
godt voksne mennesker hører
fortsatt Knoll & Tott, Fiinbeck
& Fia, 91 Stomperud og Bustenskjold, julen til. I år kommer
derfor Hvem Hva Hvor 2015,
ut til bokhandlene i et imponerende opplag på 15 000 bøker.

- Den første utgaven kom allerede i 1936, forteller Anne
Iversen, som er informasjonssjef
i Schibsted Forlag. Aftenpostens grunnleggende ide var
å samle en kortversjon av de
viktigste sakene i nyhetsbildet i
kronologisk rekkefølge måned
for måned. Dette ble en bestselger og en sikker julepresang.
Det ble av forståelige grunner
ikke utgitt noen ”naziversjon”
under krigen, men 1945-ut-

Noen av våre
elektrikere klare for ditt oppdrag…
Behov for elektriker - ta kontakt
for uforpliktende tilbud og befaringer.
Vi utfører alt innen sterk
og svakstrøms arbeider.

Tvetenveien 164, 0671 Oslo - Mobil 41030090
E-post: jan@g-o.no - www.gulbrandsen-olimb.no

