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ForFAttere: Oddbjørg Edvardsen og Kate Mevik er to av forfatterne 
bak boka «Vold mot barn», som ble lansert torsdag.  Foto: privAt

Bodødamer med bok om 
hvordan orke å se og 
kjenne igjen tegn på at 
barn blir utsatt for vold. 
Siri GullikSen
sg@an.no
916 48 786

Bodø: Torsdag ble boken 
«Vold mot barn» lansert på 
Nord universitet. Forfatterne 
er Oddbjørg Edvardsen (Politi-

høgskolen), Kate Mevik (Nord 
universitet) og Ole Greger Lil-
levik (UiT Narvik). 

Mange barn blir utsatt for 
vold og seksuelle overgrep av 
foreldre eller andre nære om-
sorgspersoner. Boken tar for 
seg teoretiske, juridiske og 
praktiske tilnærminger og i ka-
pitlene deler fagfolk kunnskap 
og erfaringer. 

Målet er at flere som omgås 

og/eller jobber med barn skal 
orke å se og kjenne igjen en av 
samfunnets store utfordrin-
ger. Forordet er skrevet av tid-
ligere barne- og familieminis-
ter Inga Marte Thorkildsen. 

– Er så glad det nå endelig 
skrives mer om barna, og at 
flere studiesteder ser at dette 
er helt nødvendig kunnskap, 
skriver hun på egen Facebook-
side. 

Lanserte bok om det utenkelige

Å gå ut i naturen og la 
inntrykkene komme, 
og så videreformidle 
dem, kan få kreativi-
teten til å eksplodere.
JørGen MathiSen
jm@an.no
480 49 003

Bodø: Den italienske forfatte-
ren Davide Sapienza kalles også 
geopoet. Det er måten han be-
skriver sin diktning på. 

– Det handler om å gjengi 
våre opplevelser og inntrykk i 
naturen, der naturen selv kom-
mer til orde. En kreativ prosess 
som forhåpentlig gir både lese-
ren og oss selv noe ekstra verdi-
fullt, sier Sapienza.

ut på tur
Torsdag tok han en håndfull lit-
teratur- og poesiinteresserte 
med seg på tur. En lett tur den-
ne gangen, men Sapienza var 
spent:

– Hvordan skal jeg kunne 
lære dere nordmenn noe om 
naturen, dere vet jo å bruke na-
turen på den riktige måten, sier 
han.

Sapienza har holdt mange 
foredrag om natur og naturopp-
levelser i litterær og poetisk for-
stand og har gått mange atskil-
lig vanskeligere turer enn til 
Keiservarden, men han slutter 
aldri å undres og gledes over 
hva selv en enkel tur kan gi av 
det han kaller en spirituell opp-
levelse.

"
Vi må se på na-
turen på ny måte 
hver gang.

dAvide sApieNzA
forfatter

– I disse tider med store utfor-
dringer for kloden vår må vi 
selv se og forstå det at å være i 
naturen gjør noe med oss. Vi 
må betrakte og bruke naturen 
mye mer som naturfolk, la skog 
og mark og fjell og hav var og er 
en del av livene deres. deretter 
gir det å beskrive naturopple-
velsen en ekstra dimensjon.

Det fikk vi som var med opp-
leve når Sapienza flere ganger 
stoppet og leste fra sine geopo-
etiske tekster.

davide sapienza
 ■  født 1963, italiensk forfatter, 
poet, skribent og journalist. 

 ■  først musikkjournalist, 
deretter om reiser, som 
forfatter, både i natur og 
villmark og i den litterære 
verden.

 ■  Har gått eller syklet mange 
lange turer i villmark, blant 
annet mye i Norge men også 
i Arktis, Nord-Amerika og i 
alpene.  

 ■  Har skrevet en rekke bøker 
om natur, og det spesielle 
forholdet han ser mellom det 
naturlige og det åndelige. 

 ■  Regnes for å være en av 
verdens fremste eksperter 
på forfatterskapet til Jack 
London, som jo også handler 
mye om mennesket forhold 
til naturen.

Naturen snakker med oss – vi kan snakke med naturen

Han kaller det geopoesi

Fikk lære om NAturskriviNg: Davide Sapienza tok en håndfull litteratur- og poesi-interesserte med på tur til Keiservarden.  Begge Foto: JørgeN mAthiseN

stoppet opp: Flere ganger 
på turen var det opplesninger.


