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Guidelitteratur
(_sjanger) Håndbøker og annen litteratur som fungerer som guiding. De fleste
guidebøker handler om et geografisk område. Bøkene kan f.eks. være landsguider,
regionguider og byguider. Det er viktig at bøkene har gode registre, og mange har
fargekoder og krysshenvisninger. Kart av ulike slag er svært vanlig, f.eks.
landskapskart, bykart og kart over offentlig transport, og oversikt over attraksjoner,
overnattingssteder m.m.
Det finnes guidebøker for reiser/turisme, for å lære å spille et musikkinstrument,
for å finne stjernetegn på himmelen, for å spille bestemte dataspill, Study Guide
Literature for ulike skole- og universitetsfag, for å søke etter sekundærlitteratur i
databaser, m.m. Noen bøker er spesielt rettet til studenter, geologer, leger, osv.
Den engelske 1700-tallsforfatteren Sarah Fielding “was not only interested in
moulding the readers of her own fiction. In her Remarks on Clarissa (1749) she
also participated in directing a way in which [Samuel] Richardson’s fiction should
be read. Remarks on Clarissa is an early example of a literary guidebook and
certainly one of the first to be addressed to the interpretation of a novel. […] Like
an early York Notes but with a moralising edge, it describes an accessible agenda
for textual interpretation, and in line with the emerging discourse of polite reading”
(Goring 2005 s. 177-178).
Noen bøker som på omslaget presenteres som guidebøker, er snarere rådgivings-,
livsstils- og terapibøker enn bøker om geografiske områder eller fag. Et eksempel
på slik bruk av ordet “guide” er i Russ Hudson og Don Richard Risos bok Enneagrammets Visdom: Den fuldstændige guide til psykologisk og spirituel vækst for de
ni personlighedstyper (på dansk 2005).
“En reiseguide er skrevet for å opplyse reiselystne som skal til et bestemt reisemål.
Med et nøkternt og faktabasert språk får leseren detaljrik informasjon om
reisemålet.” (Fred U. L. Huvenes i http://huvenes.blogspot.no/2010/05/
reiselitteraturen-en-litterr-bastard.html; lesedato 03.02.14) Reiseguidebøker “are
not autobiographical and are not sustained by a narrative exploiting the devices of
fiction. A guide book is addressed to those who plan to follow the traveler, doing
what he has done, but more selectively.” (Fussell 1980 s. 203).
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En av de første reiseguidebøkene var briten James Howells Instructions for Foreign
Travel (1642). Dette er “a short book, running to about 20,000 words in its first
edition, and divided into nineteen brief sections. (A second edition in 1650
incorporated a six-page appendix on “Turkey and the Levant parts,” places which it
is unlikely that Howell ever visited). Although the main purpose of the Instructions
was to advise and prepare gentlemen on the practicalities of travel and the learning
of languages abroad, Howell’s literary aspirations are clear throughout the text, and
they are reflected in the frequency and quality of his digressions from the main
subject.” (Martin Beagles i http://sederi.org/docs/yearbooks/12/12_6_beagles.pdf;
lesedato 23.09.15) Instructions for Foreign Travel skulle være til hjelp for britiske
gentlemen på “The Grand Tour” til Europa.
Franskmannen Luc Vincent Thiéry ga i 1787 ut boka Guide for amatører og
utenlandske reisende i Paris i to bind. Hvert av de to bindene inneholder en
alfabetisk liste over severdigheter (Barbier 2007 s. 226). Den franske forfatteren
Madame de Genlis’ Den reisendes manual (1799) er en forløper for reiseguidebøker som Baedeker, og skulle gjøre franskmennene kjent med Tyskland (HeydenRynsch 1992 s. 117). Tyskeren Karl Baedeker grunnla i 1827 et forlag for
reiseguidebøker, kjent som Baedeker-serien (Rehm 1991 s. 18).
“Guideboken ble oppfunnet i Roma. Forløperen sirkulerte allerede på 1100-tallet
som tekster kalt Mirabilia Urbis Romae – Byen Romas Underverk. Arkitekten
Andrea Palladio fulgte slike gamle modeller i guidebøkene fra 1554. Den ene
handlet om antikkens Roma, den andre om byens kirker. Her introduserte Palladio
“vandringsruter” som et verktøy for å rekke over de viktigste severdighetene. […]
Med trykkekunsten ble Roma-guidene en av bokhistoriens største suksesser. Over
fem hundre forskjellige utgaver utkom på 1500-tallet – bare i Roma! Forleggeren
Girolamo Franzini utga i 1588 hele fire guidebøker […] og var den første som
illustrerte bøkene med små tresnitt av byens kirker, palasser og ruiner.” (Dagbladet
17. desember 2009 s. 64-65)
“Det voksende restaurantmarkedet presset frem et behov for offentlig veiledning.
1804 utkom den første gastronomiske guiden, Almanach des gourmands, utgitt av
Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de la Reynière. Almanakken ble den
moderne gastronomiens første kritiske talerør og stemme. Her ble kokker,
restauranter, matbutikker og kokebøker vurdert og gjort til gjenstand for seriøs
omtale og nådeløs kritisk gjennomgang. […] Først etter utgivelsen av Grimod de la
Reynières almanakker ble det mulig å snakke om gastronomi uten å bli beskyldt for
(dødssynden) grådighet.” (Morgenbladet 4.–10. mai 2007 s. 33)
Litterær reiseguide er en undersjanger av både reiselitteratur og guidelitteratur. Et
eksempel er Erik Fosnes Hansens Oslo: Et eventyr – litterære vandringer (2019).
Andre eksempler:
2

Marie Feltin: Lev lenger og bedre: Helseguide for kvinner over 50 år (1988)
Gunnar Staalesen: Varg Veums Bergen: En annerledes Bergens-guide (1992) –
Veum er den fiktive etterforskeren i Staalesens krimromaner
Tormod Bakke: Filmmax 1997 (1996) – omtale og vurdering av over 4000 filmer,
ment som en guide eller veiviser gjennom et uoversiktlig “filmlandskap”
[anonym; “skrevet av studentene selv”]: Alternativ studiehåndbok: En gaid for nye
studenter over de ulike fagene, marsjruter, forfremmelseskrav og taktisk innhold
ved lærestedene i Bergen (1997)
Arild Linneberg: Røff guide til Theodor W. Adornos estetiske teori (1999)
Mads Christensen: Absolutt mann: En guide til ham om klær og stil (1999)
Arild Molstad: I store forfatteres fotspor: Reisemål: Europa (1999) – leseren skal
følge avdøde forfattere gatelangs, langs elver som de har reist på osv.; Thomas
manns Venezia, Sigrid Undsets Roma m.m.
Finn Jor (red.): Nordiske kunstnerhjem (1999) – inneholder en biografi over 35
nordiske kunstnere og deres hjem; boka fungerer som en reiseguide fordi 33 av
hjemmene er åpne for publikum
Frode Grytten: Dublin (2002) – i serien “Forfatterens guide” på Spartacus forlag; i
andre bøker i serien guider Tor Åge Bringsværd leserne rundt i London, John Erik
Riley i San Francisco, osv.
Tor Åge Bringsværd: London: Forfatterens guide (2004) – forfatteren Bringsværds
personlige opplevelser blandet med opplysninger fra litteratur og historie
Triumph Dining (forfattergruppe): The Essential Gluten-Free Restaurant Guide
(2005)
Marta Norheim: Røff guide til samtidslitteraturen (2007)
Allen Coombes: Träd: En komplett fotografisk guide till Europas träd (på svensk
2008)
Bill Statham: E-stoffer, kjemisk forvirring: Din guide til tilsetningsstoffer i mat og
kosmetikk (på norsk 2009)
Kristian Gundersen: Snåsakoden: En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin
(2013)
RH Disney: The Emotions’ Survival Guide: How to deal with how you feel (2015)
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“When Karl Baedeker published his first guidebook in 1832, Europe was finally at
peace after the Napoleonic Wars, steam power was revolutionizing travel and a
new and prosperous middle-class had risen in both Europe and America. Travel
quickly became their obsession. Baedeker published four German-language titles,
Rheinreise, Moselreise, Holland and Belgien, in the 1830s. In 1836, John Murray
started his Handbook for Travellers series. Shortly after Baedeker and Murray
guides appeared on the market, travel guides from other British and European
publishing houses began to appear. Adam Black and his nephew Charles, of A&C
Black Publishing of London, for example, began to produce books, many focused
on traveling around England and Scotland. Thomas Cook and Ward Lock, also
British, published their own versions of travel guides. While most of the early
guidebooks, including Baedeker’s, were written for the newly rich, off on their
grand tours of Europe, Daniel Appleton, an American dry goods merchant turned
bookseller, started writing guidebooks for the common American, including those
with families. Appleton guides were updated more frequently than Baedeker
guides, sometimes several times a year, and included maps, city plans and hotel
advertisements in which hotels boated of their “family suites.” ” (Scott Brown i
http://www.abebooks.com/docs/RareBooks/Avid-Collector/Apr08/travelguides.shtml; lesedato 05.08.15)
“Beginning in 1900, the Michelin Guidebooks, rating dining and lodging
establishments, were good publicity tools for a company that sold tires and
automotive products. (The Guide was also easy to compile, because it could be
taken from sales reps’ lists of potential customers for automotive products and
advertisements in the Guide.) Automobiles were new technology, and the Michelin
brothers recognized that car owners would keep the guides handy if they listed
restaurants, hotels, mechanics and garages, fuel and oil providers, and instructions
for simple repairs on the road. Hotels, restaurants, garages and gas stations were
pleased to publicize the Michelins’ products and distribute the guides, and the
garages and gas stations would keep Michelin products in stock for sale, if the
guide publicized their businesses. Beginning in 1904, Michelin began extending
their guides, over the years adding guides for other French possessions and other
countries. The guides were printed in new editions every year except during the
two world wars.” (Jim Gordon i https://www.quora.com/Who-started-the-MichelinGuide-for-restaurants; lesedato 16.11.15)
“En gang var Michelin-guiden bibelen. “Det er den eneste guiden som teller”, sa
den franske mesterkokken Paul Bocuse en gang på 1960-tallet. Historien om
guiden handler om dekkprodusenten som i 1900, da det ikke var mer enn et par-tre
tusen privatbiler i Frankrike, begynte å gi ut en kort oversikt over bensinstasjoner,
spisesteder og dekkforhandlere langs veien, for å oppfordre til mer bilisme. Med tid
og stunder fikk guiden en egenverdi, mat- og hotelldelen ble skilt ut, den ble en bok
som begynte å koste penger og som kunne benyttes uavhengig av hva slags gummi
du hadde under bilen. På 1930-tallet kom stjernene, én stjerne for en restaurant som
er “spesielt god i sin klasse”, to for en restaurant som er “verd en omvei” og tre for
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en restaurant som er “verd en egen reise”. Var du en del av et fransk eller
franskelskende velhavende borgerskap på 1950-, 60-, 70- og 80-tallet, kunne du
reise rundt i Frankrike med guiden som guide, sikker på at den ville vise deg til de
beste stedene, og at du aldri ville få deg noen overraskelser, annet enn behagelige
munnfuller amuse-bouches og petits fours. Michelinstjernene sa noe om kvaliteten
på maten, men like mye om opplevelsen – det var en guide for luksusrestauranter.
[…] For å klare seg i den nye tiden måtte Michelin gjøre endringer. De følger med i
timen, og gir i dag stjerner til gastropuber i London og New York, street food i
Singapore og nordiske restauranter uten duk på bordene. Samtidig er de opptatt av
å beholde autoriteten. Hele livsgrunnlaget ligger i å være en Guds stemme, en
autoritet som ikke begrunner sine vurderinger eller innrømmer at de er opptatt av
trender. De lar sine stjerner skinne på de få utvalgte. Kun basert på kvalitet.
Michelin-guiden har ikke vært fremmed for all slags innovasjon. Den selvlærte
kjøkkensjefen Heston Blumenthal, mannen bak vitenskapelig orienterte Fat Duck
utenfor London, kan takke guiden for sin suksess. Da han fikk tre stjerner, hadde
han to gjester til lunsj, og ingen anelse om hvordan han skulle betale neste lønning.
Han fikk omfattende coaching fra tidligere Michelin-direktør Michael Ellis
underveis og Fat Duck var på mange måter Made by Michelin.” (Andreas Viestad i
Morgenbladet 22.–28. februar 2019 s. 18-19)
“Hver vår gir Michelin ut sin røde guide som rangerer restauranter og hoteller i
Europas storbyer. [...] Franskmannen André Michelin ville hjelpe bilister på tur og
ga ut en gratis guide til gode verksteder, bra mat og overnatting i 1900. Drøyt
hundre år og mange omorganiseringer senere selger Michelin-foretaket en hel serie
kart- og guidebøker. Den mest kjente boken har rødt omslag og inneholder en
oversikt over spesielt gode restauranter og hoteller verden over. Den leses neppe av
særlig mange nordmenn, men blir ivrig fulgt av mange av våre restaurantører. [...]
Spisestedet Feinschmecker fikk sin første stjerne for 17 år siden, og [Bengt] Wilson
overbrakte nyheten telefonisk til Lars Erik Underthun, for øyeblikket på jobb
utenlands. Underthun reagerte med skuffelse. De hadde vært i bransjen en god
stund og visste hva stjernejakt kan gjøre med et sted. Derfor hadde de bestemt seg
for ikke å ha stjerner i sikte. - Hvis man ikke er erfaren nok til å lene seg tilbake
med en stjerne, kan det fort skje at man snur opp ned på ting, blir mer stivbeinte og
mister kontakten med gjestene. Strever man for å følge Michelins prinsipper, mener
han man kan miste det trivelige ved å drive et sted. Han hevder at franskmenn
flykter fra trestjerner restauranter, fordi de er for stive, og at nordmenn som ønsker
å oppleve stemningen i et annet land heller bør velge mer uformelle spisesteder.”
(A-magasinet 9. mai 2008 s. 24)
“Michelin har myknet opp med årene, de har utvidet horisonten, og gitt sushibarer i
Tokyo, med få sitteplasser og én mann bak baren, toppnotering på lik linje med
franske palasser overstrømmet av kelnere. [...] [Bent] Stiansen er ikke i tvil om at
stjernen betyr mye. Han sier den gir gjestene er referanse de er trygge på, noe som
er viktig når nordmenn tar med seg utenlandske gjester. Guiden er særlig ment for
forretningsfolk som reiser mye og trenger gode steder å gå med sine forbindelser.
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[...] Michelin gir ingen forklaring, annet enn de generelle. Råvarene, smakskomposisjoner, kokkens særegne uttrykk og hva man får for pengene er igjen blitt
vurdert, og hvert besøk er unikt. [...] Michelin hevder derimot at de er ekstra nøye
når de vurderer å ta bort en stjerne, og at de gjerne kommer tilbake to eller tre
ganger. Det samme skjer når de vurderer en ny restaurant for oppføring. [...] Derek
Bulmer [...] Michelins mann gjennom 30 år har sett flere restauranter som satser alt
på å komme i guiden. De lager maten de tror inspektørene vil spise og mislykkes
som regel [...] For Bulmer er guiden blitt en livsstil. Men han bruker sjelden sitt
virkelige navn når han bestiller bord. Det begynner å bli kjent. Foruten å være
inspektør, har han vært redaktør for Michelin-guiden som omfatter Europas
storbyer, deriblant Oslo, i en årrekke. [...] ett av trekkene ved en Michelin-inspektør
er deres anonyme fremtoning. “Det må være et kriterium for utvelgelse av
inspektører at de har ansikter man glemmer,” mener Eyvind Hellstrøm” (Amagasinet 9. mai 2008 s. 24, 26 og 28)
“På skrivebordet foran inspektør Bulmer ligger et brev fra en guideleser, som sier
at Michelin bør reise til Århus fordi de har så mange gode spisesteder der. Flere av
Oslo-kokkene mener Michelin bør dra til Sandefjord og Stavanger, men det
forplikter. Har selskapet først tatt en restaurant inn i varmen, må de følge opp år
etter år, for guidens troverdighet avhenger av brukernes opplevelser. Guidebrukerne må være sikre på hva de får når de søker mot stjernene. Én stjerne betyr
“en meget god restaurant i sin kategori”, to stjerner kjennetegner matlaging verdt
en omvei, og en restaurant med tre stjerner skal, ifølge Michelin, være verdt en
reise i seg selv. Etter guidens vurdering finnes det 68 reiser verdt å ta bare grunnet
gode restauranter.” (A-magasinet 9. mai 2008 s. 30)
Noen av de tyske angrepene på Storbritannia i april 1942 ble kalt “Baedeker raids
on Britain” (Knuth 2003 s. 245). “The Baedeker blitz: How a tourist guidebook
inspired Nazi bombing raids on Britain […] Nazi leader Adolf Hitler launched a
vindictive plan to destroy Britain’s most historic sights, hoping to destroy the
nation’s morale. […] Dubbed the Baedeker raids, after the popular travel guides,
the aim was to reduce the beautiful cities of York, Norwich, Exeter, Canterbury and
Bath to ashes. Nazi propagandist Baron Gustav Braun von Sturm proudly boasted:
“We shall go out and bomb every building in Britain marked with three stars in the
Baedeker guide.” Often overshadowed by the Blitz on cities such as London and
Coventry in 1940-41 […] But while Hitler’s bid to destroy our heritage left many
lives and buildings wrecked – it would not crush the resolve of the nation to fight
on and ultimately ended in failure.” (James Moore i http://www.express.co.uk/
news/history/793037/Baedeker-blitz-Nazi-bombing-raids-Canterbury-NorwichYork-Bath-tourist-guidebook; lesedato 09.11.17)
“By the turn of the twentieth century, the classic Michelin Guides appeared,
followed by Hachette’s Blue Guides at the end of World War One. In 1936, Eugene
Fodor, an American travel writer, began to sense that guidebooks had placed too
much emphasis on history and not enough on culture. In the introduction to his
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guidebook On the Continent, Fodor wrote: “We have proceeded on the assumption
that your thirst for historical knowledge is nothing like your thirst for the beer of
Pilsen or the slivovitsa of Belgrade.” Arthur Frommer, an attorney in the U.S.
Army, was another who thought travelers should mix and mingle with the local
culture. In 1957, he produced a travel guide for American GIs based in Europe
titled Europe on $5 A Day, and followed it up with a civilian version shortly after.
In addition to providing budget travel tips, the book encouraged travelers to stay at
local bed and breakfasts and introduce themselves to other guests. Over time, the
guides have evolved into guidebooks for travelers of all income levels. Most
Frommer guides these days don’t carry a dollar-a-day price but those that do have
raised the tour price significantly. The San Francisco guide is now $70 a day, and
Ireland is $90. Last year, Frommer published a 50th anniversary edition of Europe
on $5 A Day, which is already scarce. […] Travel guides should not be confused
with travel narratives, which were popular with armchair adventurers in the 19th
and early 20th centuries. Guides tell you where to go and why.” (Scott Brown i
http://www.abebooks.com/docs/RareBooks/Avid-Collector/Apr08/travelguides.shtml; lesedato 05.08.15)
“Before Baedeker perfected the vacation travel guide, many authors published
“stranger’s guides” to cities and sites around the world. These were aimed mostly
at business travelers and typically listed the roads and primary establishments in a
town. […] Initially, Karl Baedeker published his travel guidebooks with various
bindings. In the early 1840s, they were bound in yellow boards with intricate black
graphics. These were known as “Biedermeier” bindings […] Murray’s guides were
the British take on Baedeker’s idea. They even co-published one book in the 1860s.
[…] Daniel Appleton, an American publisher, didn’t assume all travelers were rich,
traveling alone and off on the grand tour of Europe. He focused on American cities
and noted children’s admission prices and fares in addition to adult prices. […]
Emigrant Guides promoted newly settled areas in the American West as great
places for new farms or gold mines or cattle ranches – anything the publishers
could dream up. […] The French publisher Hachette launched its series of Guides
Bleu in 1918. […] Among the modern guidebooks, Eugene Fodor’s On the
Continent, published in 1936 in London, is one of the key prizes for travel-guide
collectors, and it’s virtually impossible to find. […] Arthur Frommer produced a
travel guide for American soldiers in 1957, which he later rewrote as Europe on $5
A Day for civilian travelers. This book launched what has become a hugely popular
series. […] Famous for its star ratings of restaurants – introduced in the 1930s –
Michelin guides began as freebees, designed to encourage travel by automobile so
that the company could sell more of its main product – tires. […] Lonely Planet
Guides is a British brand, started by Tony and Maureen Wheeler in 1973. The first
Lonely Planet guide was Across Asia on the Cheap, written on the Wheelers’
kitchen table.” (Scott Brown i http://www.abebooks.com/docs/RareBooks/AvidCollector/Apr08/travel-guides.shtml; lesedato 05.08.15)
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“Lonely Planet har Preikestolen [i Rogaland] øverst på sin liste over “most
breathtaking viewing platforms” – altså det mest fantastiske utsiktspunktet i verden.
Lonely Planet Publications er et forlag som gir ut reisehandbøker om land og byer i
hele verden. Deres reisehandbøker brukes mye av backpackere. Til og med 2004,
hadde forlaget publisert rundt 650 titler om 118 land med et årlig salg på ca. 6
millioner guidebøker. Under Preikestolen på listen finner vi følgende turistattraksjoner og utsiktspunkter:
- Sky Tower, New Zealand.
- Illawarra Fly Treetop Walk, Australia
- Grand Canyon Skywalk, Arizona, USA
- Knife-Edge Point, Victoria Falls, Zambia
[…]” (Stavanger Aftenblad 10. april 2015 s. 13)
Briten Charles Packe skrev A guide to the Pyrénées, especially intended for the use
of moutaineers (1862). Den britiske fjellvandreren John Ball skrev bokserien Guide
to the Western Alps (1863), Guide to the central Alps (1864) og Guide to the
eastern Alps (1868). Balls tre bøker inneholder mange praktiske råd, men
omhandler også zoologi, botanikk, geologi og meteorologi. Briten Edward
Whymper besteg flere alpetinder som førstemann. Han skrev bøkene Chamonix
and the range of Mont Blanc: A Guide (1896) og The valley of Zermatt: A Guide
(1897). Begge ble oversatt til fransk (http://babel.revues.org/1971; lesedato
10.04.15).
Conway and Coolidge’s climbers’ guides kom i 18 bind i perioden 1890-1910 og
handler alle om ulike deler av Alpene, og alle ble gjenopptrykt flere ganger
(http://babel.revues.org/1971; lesedato 10.04.15). Bøkene var skrevet for
fjellvandrere og -klatrere.
Amerikaneren Thomas Bridgeman ga i 1835 ut boka The Florist’s Guide:
Containing Practical Directions for the Cultivation of annual, biennial, and
perennial flowering plants, of different classes, herbaceous and shrubby, bulbous,
fibrous and tuberous-rooted; including the double dahlia, green-house plants, etc.
Senere publiserte han guidebøker om planting av frukttrær m.m.
NAF (Norges Automobil-Forbund, stiftet 1924) sin veibok “trykkes i et opplag på
seks hundre tusen eksemplarer, og er, som før, landets mest utbredte
enkeltpublikasjon. Årets er gul. 1970 var lyseblå. 1947 grønnlig. [...] Veiboken er
eksklusiv for medlemmer av NAF. [...] I de gamle sto det mye mer om selve veien.
“Der er det grus.” “Der er den dårlig og man bør holde seg unna om man har sitt
kjøretøy kjært.” [...] lese om stedene i de gamle veibøkene: “Nøkler fåes i første
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hus efter svingen.” “Kortevareforretning til høire.” Det blir til at man sammenligner
med hvordan stedet ser ut nå, ikke minst de stedene som lå ved hovedveien, men
ikke lenger gjør det. [...] Per Roger Lauritzen […] er redaktør av de siste tre
utgavene av NAFs veibok. [...] - Det som undrer oss litt, er at interessen for
Veiboken er forbløffende stabil i vår digitale tidsalder. Den situasjonen, som så
mange kjenner, at en co-driver sitter og blar og leser opp for sjåføren og for alle
som er i bilen, setter forbausende mange pris på. Vi har spurt, i fokusgrupper og
gjennom markedsundersøkelser: “Hvis du ikke fikk Veiboken, ville du ha vært
medlem?” Såpass mange svarer “nei” at vi har holdt på den ordningen vi alltid har
hatt: at boken er for medlemmer, eksklusivt. [...] du skal være forsiktig med å gjøre
store forandringer med en bok som ligger i 700 000 norske biler og som folk er så
vant til. [...] For å forvisse seg om at ikke bare kartet, men også teksten var i
samsvar med terrenget, kjørte bokens daværende redaktør, Erling Welle-Strand, i
årene 1967 til 1969 1600 mil utstyrt med “skrivemaskin og lydbåndopptager”. Han
satt der altså for seg selv og talte inn avvik og nyetableringer, som for eksempel de
mange Esso-tavernaene som dukket opp på den tiden.” (Håkon Gundersen i
Morgenbladet 3.–9. juli 2020 s. 19-23 og 25)
Johan Kaggestad og Hans Petter Bakketeigs bok Røff guide til Tour de France
2012 (2012) “gir deg alt du trenger av fakta, analyse og bakgrunn om etappene,
regionene, byene, fjellene og selvsagt om favorittene til de ulike trøyene.
Sykkelekspert Johan Kaggestad gjør nye dypdykk i sykkelfaglige emner, og boka
er full av utrolige fortellinger fra rittets hundreårige historie. Boken inneholder
også kart, løypeprofiler og mange nyttige tips til den reisende “touristen”.” (http://
www.schibstedforlag.no/; lesedato 22.05.12) Bl.a. gir boka informasjon om hvor
det lønner seg å stå oppstilt for å få sett mest mulig av de ulike sykkeletappene.
“Mye form og enda mere innhold! Dette er en av de mest suksessfylte guidebokseriene det siste tiåret. Over 30 titler inngår i Gyldendals reisehåndbokserie, som er
Dorling Kindersleys Eyewitness guidebøker i norsk oversettelse. Bøkene legger
sterk vekt på det visuelle, og inneholder rikelig med tegninger, bilder og kortere
tekster, hvilket gjør at de fungerer utmerket for den som ønsker mye, men samtidig
lett tilgjengelig informasjon. Bøkene er fine å planlegge reisen etter, nyttige
underveis på turen og flotte å beholde som en souvenir i etterkant. […] Gyldendals
reiseguider er den perfekte følgesvenn på reisen. De er spekket med informasjon og
hjelper deg til å få så mye som mulig ut av reisen, både før, under og etter. Serien
omfatter byguider, områdeguider og landsguider.” (http://www.nomaden.no/;
lesedato 30.01.15) De første bøkene i denne serien ble lansert i 1993, og i 2007 ga
Dorling Kindersley ut tittel nr. 100. Det var da solgt 45 millioner av bøkene på
verdensbasis, inklusiv oversettelser til over 30 språk (Bok: Et magasin fra Norli om
bøker 2008 s. 7).
Barnas Bli med-serie (Barnas Danmark, Barnas København, Barnas Athen, Barnas
Mallorca etc.) er “reiseguider for barn fra 6 år og oppover. Bøkene er lagt opp etter
det smarte Gatelangs-konseptet. Her er flotte, fargerike tegninger og lærerike
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tekster. Med egne guider vil barna få en enda mer opplevelsesrik reise.” (https://
bokelskere.no/bok/barnas-athen/36256/; lesedato 27.02.15) Barnas Athen (på norsk
2007) er skrevet og illustrert av Michal Brix.
“Journalist Eivind Eidslott er kommet med en ny friluftsbok – “Fjellbarna: Guiden
til familiefriluftsliv året rundt” [2010]. Boka er basert på hans egne erfaringer som
trebarnsfar, samt intervjuer med andre friluftsfamilier. Her får man tips om hvordan
tilrettelegge turene så barna har glede av dem, samt råd om klær og utstyr. Boka tar
blant annet for seg sykling, skogsturer, skiturer, klatring, fiske, padling, fjellturer
og telting.” (Dagbladet 4. oktober 2010 s. 29)
“White Guide korar Sveriges bästa Caféer i ny guidebok […] I den nya guideboken
kommer de 150 bästa svenska caféerna att presenteras och poängbedömas enligt en
unikt testsystem. […] Redaktör är Lena Ilkjaer, tidigare chefredaktör på tidningen
RS: - Det ska bli spännande att få möjlighet utvärdera och presentera alla dessa
skickliga konditorer och baristor i samma bok, säger Lena Ilkjaer.” (http://www.
whiteguide.se/nyheter/white-guide-korar-sveriges-basta-cafeer-i-ny-guidebok;
lesedato 26.08.15)
Jennifer Crilleys The Seeker’s Guide to Bartending: Increase Joy, Financial
Abundance, and Personal Growth (2015) “is a unique guidebook that takes
advanced spiritual wisdom and breaks it down into practical information for
bartenders. It assumes the reader understands basic bartending skills and instead
focuses on customer interactions, opportunities for personal growth, and offers
higher perspectives on the job. Its aim is to demonstrate how to use the bar as a
laboratory for conscious evolution by offering activity sections throughout the book
and incorporating quotes from spiritual teachers of several faiths. This guidebook
serves as a tool that readers can continually revisit time after time to gain a greater
understanding of themselves, increase financial abundance, and find joy in their
work.” (http://www.theseekerguides.com/#!home/mainPage; lesedato 18.08.15)
Glenn McRae og Hollie Shaners bok Guidebook for Hospital Waste Reduction &
An Ounce of Prevention (1996) “provides you with tools, guidelines and
information to help you navigate through the regulatory and financial maze,
associated with establishing a waste-management program for your facilities. […]
This book will illustrate a basic, but comprehensive, approach to implementing
waste reduction and recycling strategies in health care facilities. Definitions will be
given to terms in waste management world. Learn how to cut costs, improve
productivity and understand the waste management system.” (https://ams.aha.org/
eweb/; lesedato 15.09.15)
“In the aftermath of the September 11 events, the menace of terrorism subjected
guidebook publishing to irreversible losses. Guidebook sales plunged and have
flagged or stagnated ever since (Mesquita, 2009). At the same time, digitization
loomed ever larger. Independent publishing companies faced severe financial
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obstacles to investing in new titles or keeping abreast of digitization, which now
seemed inevitable, with distribution channels, such as bookstores, dwindling, and
vast amounts of travel-related content available free of charge online. The needs for
market share and building economies of scale, as well as the lack of digital knowhow, pushed family-owned small companies to sell out to publishing
conglomerates. At the outset of 2000, Frommer’s came under the ownership of
Wiley; immediately thereafter, Fodor’s was acquired by Random House/
Bertelsmann, BBC Worldwide took over a majority stake at Lonely Planet, while
Rough Guides and Dorling Kindersley were acquired by Penguin/Pearson. […] In
full possession of the rights, publishers freely experimented with digital
repackaging of travel content in different formats and revenue streams other than
the printed book, such as downloadable pdf chapters, podcasts, audio walking
tours, augmented reality e-books, mobile apps, and apps with locative media. With
their impending danger of becoming obsolete, travel guidebooks easily lent
themselves to digital media and the prospect of immediate updating. Not least,
digitization allowed readers to forgo carrying around voluminous physical books.”
(Ana Alacovska i http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cccr.12004/pdf;
lesedato 21.08.15)
“Da David K. Lynch kom hjem fra jobb 17. januar 1994, var huset hans delt i to.
Vegger hadde skilt lag fra tak og gulv […]. Han bygget huset opp igjen i Topanga
Canyon, et hippiesamfunn i Santa Monica Mountains mellom Stillehavskysten og
Los Angeles’ San Fernando Valley. Beliggenheten gjør Topanga utsatt for flom og
skogbranner og sårbar for gnisningene mellom Stillehavsplaten og Den nordamerikanske platen. Jordskjelvinteressen har fått Lynch til å utgi en guidebok til
San Andreas-forkastningen og lage et nøyaktig kart over linjen fra Sør- til NordCalifornia der kontinentalplatene møtes.” (Dagens Næringsliv 7. mars 2015 s. 27)
Robert Thorsons The Guide to Walden Pond (2018) handler om Walden Pond like
utenfor Concord, Massachusetts, der Henry David Thoreau levde i en hytte i to år.
“Nå kan man legge ut på denne turen med en rykende fersk guidebok like tykk som
den amerikanske klassikeren [Walden; or Life in the Woods], og lese om Thoreau
in situ.” (Morgenbladet 16.–22. mars 2018 s. 50)
“Laget egne guidebøker[:] Sportsutstyrbutikken vpg.no, som holder til i Oppdal,
har utarbeidet flere egne guidebøker; en egen klatrefører, isklatrefører, padlefører
og stisykkelfører for Oppdal. Også områder i Sunndal og Rennebu er med i de
solide bøkene illustrert med gode bilder. - Målet er at flere skal la seg friste av å
bruke naturen i Oppdalsregionen, sier Trygve Sande i vpg.no.” (Adresseavisen 18.
juli 2015 s. 12)
“Du har sikkert av og til lurt på hva den flate, blodige pelsdotten du nettopp kjørte
over egentlig var for slags dyr. Hvis dette plager deg ofte, eventuelt hvis du kunne
tenke deg å bruke en hel ferietur til å obdusere overkjørte dyrelik på amerikanske
highwayer, er “Flattened Fauna: A Field Guide to Common Animals of Roads,
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Streets, and Highways” av Roger M. Knutson verdt å sjekke. Den tar bare for seg
nordamerikansk roadkill, men boka kan også ha en viss overføringsverdi til
europeiske forhold. Guideboka gir et overblikk over veifaunaens historie og
sannsynlige framtid, og med egne kapitler for artsbestemmelse av overkjørte
slanger, reptiler og amfibier (med et eget underkapittel om flate alligatorer), og til
slutt pattedyr, fungerer den utmerket som en veiledning til alle de millioner av
fremmedgjorte mennesker som sjelden ser et vilt dyr som ikke er flatet ut av
dusinvis av kjøretøy foran dem og stekt av sola til en ugjenkjennelig veipizza med
pels- eller fjærfyll. Boka inneholder en rekke nyttige verktøy for å skille et knust
ekorn fra ei flat rotte, og det du trodde var en grevling fra en overvalset vaskebjørn.
[…] De lange familiebilturene, en gang en prøve på foreldretålmodighet og
oppfinnsomhet, kan nå bli like spennende som et besøk i Serengeti, ifølge Knutson.
Loggboka til en roadkill-entusiast i California avslørte 9 reptiler, 58 fugler og 161
pattedyr på en 75 mil lang biltur. Den gjeldende verdensrekorden for
endagsobservasjon av pattedyr-roadkill er fra 1933, nær Boise, Idaho, med 598
kaniner langs en 80 kilometer lang tofelts asfaltvei. Knutsons bok er til tider herlig
kynisk med sitatvennlige setninger som denne: Veifaunaen avhenger fullstendig av
rekruttering snarere enn reproduksjon for sin “overlevelse”.” (Erik Foynland i
Dagbladet 13. juli 2016 s. 52)
Humorboka Molvania: Et land urørt av moderne tannpleie (på norsk 2012) av
Santo Cilauro, Tom Gleisner og Rob Sitch er skrevet som en reisehåndbok. Landet
Molvania finnes ikke. Boka følger sjangertrekkene til en reisehåndbok. På baksida
av den norske utgaven står det: “Molvania, polkaens og kikhostens hjemland, blir
ofte oversett som turistmål, men takket være denne oppdaterte Jetlag-reiseguiden
kan nå alle som har lyst, nyte en av Sentral-Europas best bevarte hemmeligheter.
Denne boka inneholder alt du trenger å vite om denne mystiske republikken man
bare kommer til med fly eller ved et rent uhell. Noen smakebiter: Nyttige uttrykk:
Sprufki Doh Craszko? (“Hva er den lukten?”) Spisesteder: Generelt sett er det
billig å spise ute i Molvania, men i noen av de større byene forventes det at du
betaler litt ekstra for en kelner med bart. Innkvartering: Hotjl Palfvi er et 250 år
gammelt karmelittkloster som er smakfullt pusset opp med et godt øye for
tidsriktige detaljer. For eksempel er hvert rom utstyrt med et digert trekors som
skjuler en velutstyrt minibar. Kultur: Nasjonalsangen ble valgt i 1987 etter en
konkurranse. Melodien er hentet fra låta “What a feeling” fra filmen Flashdance, og
tredje vers er valgfritt.” (http://www.bookcrossing.com/journal/10510677/; lesedato
14.07.16)
Alle artiklene og litteraturlista til hele leksikonet er tilgjengelig på https://www.litteraturogmedieleksikon.no
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