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Dere?

• Hvem kan italiensk?

• Hvem har et forhold til italiensk 
litteratur? 

• Hvilke bok lese når og hvorfor 
(når man vil lære om Italia/ 
le/gråte/forstå politikk)?

• Hvilken bok du gir i gave til ei 
venninne eller til svigermor😊?



https://blogg.in-italia.no

https://blogg.in-italia.no/klatrebaronen-og-andre-italienske-boeker-til-din-ferie-i-italia/


Hvem – Hvor – Når 

• Paolo Cognetti – Monte Rosa – 2018 

• Niccolo’ Ammaniti – Puglia – 2004 

• Italo Calvino – Liguria – 1957 

• Susanna Tamaro – Trieste – 1994 



Letizia og forfatterne 

1. Giovanni Pascoli 1855 –1912 

2. Carlo Lorenzini (Collodi) 1826 – 1890

3. Oriana Fallaci 1929 – 2006 

4. Dante Alighieri 1265 – 1321 

5. Alessandro Manzoni 1785 – 1873 

6. Elsa Morante 1912 – 1985 

7. Giuseppe Tommasi di Lampedusa  1896 – 1957 

8. Karl Ove Knausgård 1966 -

9. Elena Ferrante 1945? -

10. Claudia Durastanti 1984 



Vincenzo Castelli (1839) farmacista (C.F.) Berto (1907) e Maria (1908) Jaccheri



San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l'uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de' suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

San Lorenzo, jeg vet hvorfor så mange 
stjerner brenner og faller på grunn av 
den rolige luften, fordi så mye gråt på 
den konkave himmelen glitrer.

En svale kom tilbake til taket: de drepte 
ham: han falt blant tornene: svalen 
hadde et insekt i nebbet: middagen til 
svelgene hennes.

Nå er det der, som på korset, som viser 
ormen mot den fjerne himmelen; og 
reiret er i skyggene og venter, klynker   
saktere og saktere.

Giovanni Pascoli, X agosto
(til farens tragiske død, som fant sted 10. august 1896)

1900 Giovanni Pascoli



Carlo Lorenzini 1881

Letizia (1965) Mario (1937-2005) Fernanda (1936)



Pinocchio - Carlo Lorenzini Collodi
http://www.pinocchio.it/

C’era una volta....

— Un re! — diranno subito i miei 
piccoli lettori.

— No, ragazzi, avete sbagliato. C’era 
una volta un pezzo di legno

Fata turchina a Pinocchio

Dimostrati bravo, coraggioso,

disinteressato

e un giorno sarai un bambino vero!

Det var en gang ... - En konge!

– De små leserne mine vil si det 
umiddelbart.

- Nei, dere tok feil. Det var en gang 
et stykke tre

Den blå Fe til Pinocchio

Vær flink, modig, uinteressert

og en dag vil du være et ekte barn

http://www.pinocchio.it/


Oriana Fallaci (1929, 2006 Firenze)

• Journalist og forfatter.

• Under andre verdenskrig deltok hun i 
den antifascistiske motstandsbevegelsen

• Hun hadde en stor reisevirksomhet, blant annet 
i Vietnam, Pakistan og Syd-Amerika. Som ung journalist ble hun tidlig 
kjent gjennom intervjuer av internasjonale størrelser, som blant 
andre Henry Kissinger, Sjahen av Iran, Ayatollah Khomeini, Lech 
Wałęsa, Muammar al-Gaddafi, Federico Fellini, Yasir Arafat, Indira 
Gandhi, Alexandros Panagoulis, Sean Connery.

https://no.wikipedia.org/wiki/1929
https://no.wikipedia.org/wiki/2006
https://no.wikipedia.org/wiki/Firenze


Bøker jeg har lest 

• Il sesso inutile, 1961 (Det unyttige kjønn)

• Penelope alla guerra, 1962 (Penelope i krig)

• Se il sole muore, 1965 (Om solen dør)

• Niente e cosi sia,1969 (Intet, og la det 
være)

• Quel giorno sulla luna, 1970. (Den dagen på 
månen)

• Intervista con la storia, 1974 (Intervju med 
historien)

• Lettera a un bambino mai nato, 1975 (Brev 
til et ufødt barn) audiobok 

• Un uomo, 1980 (En mann) (X 6)



• Den guddommelige komedie (La Divina
commedia), skrevet av Dante Alighieri mellom 
1308 og 1321, det viktigste epos i italiensk 
litteratur og et av de mest betydningsfulle 
verker i verdenslitteraturen.

• Inferno (Helvete), Purgatorio (Skjærsilden) og 
Paradiso (Paradiset), 34, 33 og 33 sanger (canti).

• Nel mezzo del cammin di nostra 
vita mi ritrovai per una selva 
oscura, ché la diritta via era 
smarrita.

• La fare alle håp, den som trer inn 
(Lasciate ogne speranza, voi
ch'intrate)

Latinskole 1978-1983 



Quel ramo del lago di Como 
che volge a mezzogiorno

1840 Dei trulovade er en berømt historisk roman av Alessandro 
Manzoni, regnet som den mest berømte og mest leste av de 
som er skrevet på italiensk
Lorenzo Tramaglino, (forkortelse av navn: Renzo) er en fattig
ung mann - Lucia Mondella er en ung kvinne som elsker Renzo -
Don Rodrigo L'Innominato (Den vi ikke kan nevne)
La Monaca di Monza - La sventurata rispose
Nonne fra Monza - Den uheldige kvinnen svarte



Elsa Morante

• La storia

• trad. norvegese di Signe Marie 
Sanne, Historien (1976) Roma

• Gyldendal 2018 

• Handler om Roma under krigen, 
århundrets roman 

• Alberto Moravia 



1957 - Perché tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi
Slik at alt blir som det er, er det nødvendig at alt endrer seg
Italias samling – 1861 Garibaldi til Sicilia



2010 Elena 
Ferrante Min 
Briljante venninne 
• L'amica geniale (2012). Norsk tittel: Mi 
briljante venninne

• Storia del nuovo cognome 
(2013). Norsk tittel: Historia om det nye 
namnet

• Storia di chi fugge e di chi resta 
(2013). Norsk tittel: Dei som flyktar og dei 
som blir

• Storia della bambina perduta 
(2014). Norsk tittel: Historia om det tapte 
barnet



• Claudia Durastanti (Brooklyn, 8 
giugno 1984) è 
una scrittrice italiana. Finalista 
Premio Strega 2019 

• #Wonderful #super

• funksjonshemning - Fremmed fordi hun er 
født i Amerika, fordi hun er datter av 
funksjonshemmede, fordi hun bor i 
London. Mer fremmed enn meg. For en 
vakker bok, hvorfor skrev jeg ikke den?

https://it.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://it.wikipedia.org/wiki/8_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


• www.letiziajaccheri.org

Liv - lese, le, svømme, løpe  

Se https://letiziajaccheri.org/books/ for hennes bøker – den 
eneste som er publisert er Cuore e Computer 2004 Mondadori
og Kjærlighet og Computer 2006 Academica 

Jeg undrer om at jeg har lest så mye og jeg kan så lite … og jeg gleder meg at det er så mange bøker igjen å lese 

http://www.letiziajaccheri.org/
https://letiziajaccheri.org/books/

