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Tidligere i vår var jeg så heldig å motta Drømmestipendet 2017. Det var utrolig gøy å bli lagt 
merke til på den måten. Jeg hadde aldri vist tekstene mine til verden før. Jeg var også så 
heldig at jeg ble valgt ut til et Drømmetreff. 14.-16. september fikk jeg dra til Oslo. Samtidig 
som jeg gjorde denne reisen var det barnebokfestival i Oslo, i regi av Gyldendal Norsk Forlag.  
 
Den første dagen hadde jeg frihet til å gjøre det jeg selv ønsket. Jeg gikk rundt i Oslo og tok 
bilder. Jeg satt meg ned på flere kafeer og så på alle menneskene som gikk forbi. Jeg elsker å 
jobbe på den måten. Jeg går helt til jeg finner et sted som pirrer interessen min. Så setter jeg 
meg ned. Hodet mitt er fylt av inntrykk og inspirasjon og jeg kan skrive og skrive.  
 
Dagen etter ble definitivt den mest 
gøyale dagen. Først fikk jeg fikk treffe 
forlagsredaktør Cecilie Feyer i 
Gyldendal Norsk Forlag. Her fikk jeg 
en unik mulighet til å se hvordan alt 
foregår, og hvordan prosessen rundt 
en bokutgivelse. 
  
Det var et veldig fint møte. Jeg hadde 
med meg både Elin Kvernmoen fra 
Norsk kulturskoleråd – som fulgte 
meg resten av dagen – og Neha Naveen, forfatter og medlem i Drømmestipendjuryen 2017. 
Cecilie og Neha har jobbet sammen med å publisere Neha sin bok «Stupekontroll». Jeg 
observerte samspillet dem imellom og plutselig virket det ikke så skummelt å gi ut en bok. 
 
Jeg har tidligere forestilt meg at redaktører er skikkelig strenge og kritiske. Cecilie var helt 
motsatt. Det var ikke vanskelig for meg å se at hun heier på forfatterne, deriblant Neha. Men 
selv om jeg nå har oppdaget at det ikke er så skummelt å gi ut en bok, har jeg funnet ut hvor 
vanskelig det er. Neha måtte skrive om boken tre ganger før den ble sendt videre i 
prosessen. Dette er også helt vanlig. Alle bøker går gjennom mange runder før de ble gitt ut.  
 
Vi tok så farvel med Cecilie og gikk videre for å høre på 
presentasjoner av barnebøker. Det var utrolig mye forskjellig, og 
mange dyktige forfattere. Flere av forfatterne brukte bøkene sine 
til å åpne en dialog mellom barn og foreldre om vanskelige 
temaer. Deriblant flyktningkrisen. Det var spennende å se 
hvordan språket i bøkene forandret seg til å passe sin 
aldersgruppe, og allikevel fikk frem viktige budskap.  
 
På siste opplesning var bøkene for litt eldre barn. Det var utrolig 
gøy å se hvor konsentrerte barna var når Ørjan N. Karlsson – også 
han medlem i årets drømmestipendjury – leste høyt fra en del av 



boken «Nattspeilet». Selv om jeg er ganske sikker på at ingen var like oppslukt som meg.  
 
Videre gikk turen til lunsj 
sammen med Elin, Ørjan og 
Neha. Jeg fikk muligheten til å 
spørre om hva jeg ville. Jeg 
benyttet blant annet 
anledningen til å høre om ulike 
utdanningsmuligheter i Norge. 
Jeg har et utrolig sterkt ønske 
om å forbedre meg som skriver. 
Men jeg har ikke helt visst 
hvordan jeg skulle angripe det. 
Etter denne lunsjen vet jeg 
akkurat hva jeg må og vil gjøre. 
Eller: Jeg vet i det minste 
begynnelsen på det.  
 
Jeg er utrolig takknemlig for at Drømmetreffet inneholdt møter med forfattere som skriver 
skjønnlitteratur. Ørjan og Neha er der jeg vil være. De hadde også utrolig mange tips om 
gode og «obligatoriske» bøker jeg bør lese, bøker som kan hjelpe meg. Jeg fikk med meg 
både Ørjans og Nehas siste bokutgivelser da jeg dro hjemover. Og noen til. Det var så vidt 
håndbagasjen kom med på flyet da jeg dro hjem dagen etter. Jeg tok selvfølgelig turen til 
Outland og kjøpte noen av bøkene fra listen jeg hadde bygd meg opp utover dagen.  
 
Siste dag i Oslo brukte jeg til å la alle inntrykk synke inn. Det er nesten litt uvirkelig at jeg fikk 
muligheten til alt jeg opplevde. Jeg har fått hjelp til å sette meg mange gode, oppnåelige 
mål. Jeg har nå fått en mye større forståelse for hvor mye som ligger bak en bok. Dette har 
overhodet ikke gjort meg nedfor eller mindre motivert - tvert imot! Mine nye mål kommer til 
å ta lengre tid å nå enn mine tidligere mål, men det gjør ingenting. Jeg er bare 20 år, og har 
all tid i verden. Videre nå fremover skal jeg bare skrive og lese masse. Det er også stor 
sannsynlighet for at det blir startet en utdanning innen de neste årene.  
 
Jeg vil bare takke alle sammen som var med på å gjøre alt mulig. Jeg har kost meg så mye og 
lært så utrolig mye. Drømmetreffet har virkelig gitt meg en viktig dytt i riktig retning. Jeg 
gleder meg til å se hva årene fremover har å by på. 
 


