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Forord
I denne katalogen presenteres høstens nye utgivelser fra Norsk Forfattersentrums 
medlemmer i Nord-Norge� Spennvidden er upåklagelig: Bøker for barn, ungdom 
og voksne: prosa, poesi, krim, bildebøker, tegneserier og oder�

Målet er å bidra til at bøker som er skrevet av forfattere som bor i landsdelen, 
trekkes ut av hyllene i bokhandler og bibliotek, leses og formidles� 

Litteraturen har endelig begynt å bevege seg ut på veiene igjen, til festivaler, 
skolebesøk, opplesninger og andre arrangement, og vi håper vi at denne 
mangfoldige katalogen kan skape leselyst og gi oppdragsgivere gode ideer til 
neste kortreiste forfatterbesøk� 

God lesning!

Med høstlig hilsen,

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

PS.  
Lenken under fører til tidligere års kataloger� God litteratur går ikke ut på dato! 
https://www�forfattersentrum�no/nord-norge/litteraer-var-og-host/
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St. Avenger
Heine Bakkeid Krim, Aschehoug

Stavanger – det var der det gikk til helvete� Det var der han mistet Frei� Det var der han mistet 
jobben� Når det ille tilredte liket av det som antas å være politimannen Simon Bergeland blir 
funnet nedgravd i sanddynene på Solastranda, må Thorkild Aske vende tilbake til Stavanger på 
leting etter svar. Simon var ikke bare Freis kjæreste, han var også grunnen til at Thorkild fikk 
sparken i Spesialenheten� Det viser seg snart at ingenting i fortiden var slik han trodde, og når 
truslene begynner å hope seg opp, blir det også klart for Thorkild at returen til Stavanger ikke 
bare er uønsket, den kan også ende med å koste ham livet�

Heine Bakkeid (f� 1974) vokste opp i bygda Belnes i Gratangen i Troms, og senere i 
Kvæfjord� Han debuterte med ungdomsromanen Boblejim – spesialagenten i 2005� Uten puls 
(2006) var hans første roman for voksne� I tillegg har han skrevet ungdomsromanen 
Hjerteknuseren (2008) og skrekkserien «Dr� Schnabels krønike» for ungdom� Jeg skal savne deg 
i morgen (2016), med den tidligere avhørslederen Thorkild Aske i hovedrollen, var Bakkeids 
første krimroman� For nummer to i serien om Aske, Møt meg i paradis (2018), ble Bakkeid 
nominert til Rivertonprisen� Serien er solgt til atten land�

Foto: T
ine Poppe
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Hallvard Birkeland (f� 1950) er oppvokst på Sortland og har bodd i Tromsø i over førti 
år� Han debuterte som poet med samlingen Livets sko(le) i 2003, og har siden gitt ut dikt og 
lokalhistoriske bøker om hverandre, blant annet tre bind om Tromsøs utelivshistorie fra 
1794 til i dag� Sansen for det folkelige og humoristiske er en rød tråd gjennom Birkelands 
utgivelser, uansett sjanger�

Dikt/oder, eget forlag

Fjerde odebok. Vers 101–125
Hallvard Birkeland

Oden kjennetegnes av en høystemt, svulstig og lyrisk form, og diktet er som oftest tilegnet en 
viktig person, et land, en feiring eller en historisk hendelse� Birkeland skriver derimot hyllingsdikt 
til de hverdagslige ting� Tidligere har silda, poteten og knappenålen fått sine dikt, og Birkeland 
finner stadig nye ting å besynge.

Odene er illustrert av Odd Klaudiussen�

Foto: G
unn A

strid Eidissen
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Anne O. Bjørkli (f�1951) er født og oppvokst i Balsfjord� Hun debuterte som forfatter i 
1991, med barneboka Ei jente for mye? Og har siden skrevet sju barnebøker og en diktsamling� 
Hun har også oversatt Easterine Kires roman, Mens elva sover, fra engelsk�

Lill-Karin Elvestad (f� 1979) er journalist og forfatter bosatt i Balsfjord� Hun har tidligere 
skrevet dokumentarbøkene Malangseidet-ulykka: Hendelsen som rystet hele Norge, tobindsverket 
Kirkene i Troms og en biografi om Ågot Gjems Selmer.

Vidar Lillebo (f� 1939) ga i 2016 ut boka Det var in gång�

Randi Johansen (f� 1946) har aldri gitt ut tekster tidligere�

Gisbert Dunker (f� 1941) ga i 2020 ut boka En vandrer sier farvel�

Fem forfattere er samlet om et vingespenn – et løft i det fri� Med særegne stemmer fører de 
tankene våre på ulike måter ut over hverdagen inn i fantasien, og former en ny virkelighet som 
også er vår�

Antologien består av dikt, korttekster og romanutdrag fra både erfarne forfattere og debutanter, 
som sammen utgjør den Balsfjordbaserte skrivegruppa «Fortsettelsen»�

Antologi, eget forlag

Vingespenn
Anne O. Bjørkli og Lill-Karin Elvestad m.fl.

Foto: Privat/Synnøve Sorthe



8 Litterær Høst 2021

Dolastallanfeasta ja muhtin konsearttat maid báikkálaš nuorat lágidedje Olmmáivákkis 1991 
geasi ovdánedje dađi mielde musihkka- ja kulturfestiválan Riddu Riđđu. 30 jagi áiggis lea Riddu 
Riđđu ovdánan riikkaidgaskasaš ja máilmmidovddus álgoálbmotfestiválan masa leat searvan 
sihke máilmminásttit ja ođđa sámi dáiddárat.

En grillfest og noen konserter arrangert av lokale ungdommer i Olmmáivággi/Manndalen 
sommeren 1991, utviklet seg etter hvert til musikk- og kulturfestivalen Riddu Riđđu. Gjennom 
30 år har Riddu Riđđu utviklet seg til en internasjonal og verdenskjent urfolksfestival som har 
presentert både verdensstjerner og nye samiske kunstnernavn�

A barbecue party and concerts arranged in the summer of  1991 by local young people in 
Olmmáivággi/Manndalen, a small village of  around 1,000 residents at the very north end 
of  Norway, developed over 30 years into the world renowned Riddu Riđđu international 
Indigenous music and culture festival, at which world stars and new Sámi artists alike have 
performed�

Susanne Hætta (f. 1975) er fra Alta og bor i Vadsø. Hætta er fotograf  med flere 
fotoutstillinger bak seg og har tidligere jobbet som journalist� Hun debuterte som 
forfatter i 2000 med Okta beaivi Ánniin, en lettlest barnebok på nordsamisk, som siden har 
kommet i sørsamisk utgave. De siste årene har hun gitt ut biografi om Sven-Eirik Utsi, 
fotodokumentar om Mari Boine og kunstbok om Synnøve Persen, samt dokumentarboka 
Mázejoavku – Indigenous Collectivity and Art�

Riddu Riđđu 30 jagi/år/years
Mearrasámi dolastallamis riikkaidgaskasaš festiválan. Fra sjøsamisk fest til internasjonal 
urfolksfestival. From coastal Sámi gathering to international Indigenous festival.

Susanne Hætta (red.) Dokumentar, Orkana

Foto: D
eanna Berg
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Bjørn Johnsen (f� 1952) er fra Mosjøen� Johnsen er utdannet lektor, og har en  
mastergrad i musikkvitenskap� Han debuterte som forfatter med romanen Menneskejerven 
i 2004� Han komponerte også musikk til romanen, utgitt på CD samtidig som romanen 
ble lansert� Bjørn Johnsens andre roman Han som kom tilbake ble utgitt i 2009, og Johnsen 
komponerte også musikk til denne romanen� Han har også skrevet dokumentarboken 
Mosjøens pophistorie 1950–2012 (2012) og læreboken Musikkfaget for ungdomstrinnet (2013)�

Enok er en oppvekstroman ispedd krimelement, fra et lite øysamfunn på Helgelandskysten, der  
et rituelt drap og flere dødsfall skaper frykt. To kamerater bestemmer seg for å undersøke saken, 
og avslører begjær og farlig svik�

Roman, Jerv forlagBjørn Johnsen

Enok

Foto: Privat 
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Journey of  the Stone is both a standalone book and a sequel to When the River Sleeps (Mens Elva 
Sover). It follows Vilie into a vibrant spirit world after he revives and discovers his new existence as a spirit who 
is allowed to assume his human form when he needs to help other humans. 
The spirit world of  Vilie is mysterious and dangerous as it is highly deceptive. He finds out that the values and 
principles he lived by when he was part of  the human world, are still significant and relevant to the spirit world. 
Those values are compassion and great faith. 
Journey of  the Stone er en frittstående oppfølger til When the River Sleeps (Mens Elva Sover)� Vi følger 
Vilie inn i en levende åndeverden, der han kommer til seg selv som en ånd som kan ikle seg 
menneskelig form når andre mennesker trenger hans hjelp� 
Åndenes verden er mystisk, farlig og svikefull. Verdiene og prinsippene Vilie levde etter i menne- 
skenes verden, som medfølelse og evnen til å tro, viser seg å ha betydning og relevans også her�
Boken har engelsk tekst�

Easterine Kire (f� 1959) er fra Nagaland i India, og har bodd i Tromsø siden 2005�  
Hun skriver poesi, noveller, romaner og barnebøker� Kires første diktsamling kom ut  
i 1982� Hun var den første forfatteren fra Nagaland som ble utgitt på engelsk, da romanen  
A Naga Village Remembered kom på Ura Academy i 2003. Bøkene hennes gir et levende bilde 
av nagaenes kultur og de historiske realitetene som har påvirket særlig nagakvinners liv�  
Hun har vunnet flere internasjonale priser, i tillegg til tidenes første Gordon Graham  
Prize for Naga Literature, som ble utdelt våren 2019�

Journey of the Stone
Easterine Kire Roman, Barkweaver

Foto: Per W
ollen
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Irene Larsen (f� 1964) er fødd i Skjervøy og bur i Ersfjord� Tekstane hennar er prega av 
samisk kultur, kvardagsliv og mytologi, i samspel med det moderne, urbane og globale� 
Ho debuterte i 2005 med diktsamlinga Anemonepust, som vekslar mellom haikuform og 
prosalyrikk� For denne fekk ho Blixprisen� Diktsamlinga Framtida er ein stad til høgre for 
tavlekanten (2008) tematiserer tid og rom, og utfordrar det målretta mennesket sitt behov for 
organisering� Samlinga Sortsolsafari (2013) kretsar rundt samisk naturmystikk� Larsen er leiar 
av Foreninga samiske forfattere, Searvi sámi girječállide/Siebrre sáme girjjetjállijda, som 
blei stifta i 2019�

Tåka ligg tett utanfor trafokiosken. Det er her dei møtest oftast. Dei reknar med at ingen går forbi her no, og dei tør 
å snakke høgt. Vanlegvis kviskrar dei når dei er her inne. I snart halvanna år har Yrja og Isak møtt kvarandre ulike 
stader på fjellet ovanfor heimstaden deira. Av og til har dei slått opp det gule tomannsteltet til Isak på ei lita slette 
midt inne i eit bjørkekratt. Men ikkje denne dagen.

Yrja er festivalleiar for ein sjøsamisk festival på ei øy i Finnmark� Ho lever eit grenselaust og  
til tider turbulent liv og har eit forhold til ein gift mann, Isak� Forholdet er prega av mykje 
friksjon, men dei greier ikkje å gje slepp på kvarandre� Yrja kjenner på ei eksistensiell einsemd, 
og ho er svært opptatt av ei reiseskildring om ein italienar som forliste med mannskapet sitt på 
ei øy utanfor Røst i 1432� Yrja føler at skildringa på mange vis speglar hennar eige liv, og på eit 
avgjerande tidspunkt bestemmer ho seg for å reise til øygruppa ytst ute i Lofoten der  
italienarane stranda�

Roman, Orkana

Der det gror skierri
Irene Larsen

Foto: Privat
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Linda Trast Lillevik (f.1964) fra Alta og bor i Kabelvåg. De fleste bøkene hennes er 
skrevet for barn� Hun er blant annet kjent for trilogien om Kristine laget sammen med 
fotografen Kjell Ove Storvik, om en jente med Downs syndrom: Klart jeg kan!, Klart vi tør! og 
Skoleklart, som er oversatt og utgitt i Japan� Nils på Njukčagáisá/Niillas Njukčagáissás er hennes 
fjortende utgivelse og første samiske bildebok�

En dag spør pappa om Nils vil være med til fjellet Njukčagáisá. Klart han vil!

Underveis har Nils mye å tenke på. Hvorfor fortalte de underjordiske til pappa i en drøm hvor 
han skulle bygge hus og finne vann?

Dette bokprosjektet kom i gang like før skuespiller Nils Utsi døde i 2019. Fortellingen bygger på 
hans barndomsminner fra oppveksten i Tana�

Boka er utgitt både på norsk og nordsamisk, og er illustrert av Sissel Horndal�

Bildebok, ČálliidLágádus/Forfatternes Forlag

Nils på Njukčagáisá
Linda Trast Lillevik

Foto: Privat
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Reidun Mellem (f� 1931) er fødd på Elvevoll i Storfjord og bur i Tromsø� Ho har jobba 
i grunnskulen i 41 år og har skrive ei lang rekke hefter og bøker, blant anna om kvener, 
læstadianisme, krigstid og evakuering� Ho har vore styremedlem og leiar i Norske kveners 
forbund, og har vore ein pådrivar for å fremme og synliggjøre kvenenes språk og kultur 
gjennom forfattarskapen sin� Sagakvinna Sigrid Skjalgsdotter på Trondarnes er Reidun Mellems 
tjuande utgiving, stort og smått medrekna�

I 2030 er det tusen år sidan slaget på Stiklestad� Reidun Mellem har skrive ei skjønnlitterær 
vikingforteljing frå Nord-Noreg bygd på dei hendingane som gikk føre seg her i landet, der 
Sigrid Skjalgsdotter, søster til Erling Skjalgsson, er hovudperson�

Historisk forteljing, Mellem-bok

Sagakvinna Sigrid Skjalgsdotter på Trondarnes. Eit tusenårsminne
Reidun Mellem

Foto: Privat
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Jan Tore Noreng (f� 1968) bor i Mefjordvær på Senja� Han har blant annet 
forfatterstudium ved Universitetet i Tromsø bak seg, har undervist i kreativ skriving ved 
kulturskolen i Berg kommune, har jobbet mange år som lærer og er nå forfatter på fulltid� 
Noreng debuterte i 2011 med boka Dødens skole som ble nominert til Arks barnebokpris 
samme år. I 2016 fikk han Uprisen for #Alfahann�

Mikkel begynner på ny skole og sliter med å få venner� Men en dag blir han plukket opp av 
David og vennene hans, og aksepteres umiddelbart som en av gjengen� 

De nye vennene viser seg å være med i en svært religiøs gruppe� Men Mikkel har ingen andre  
å vende seg til. Og uansett – hvor farlig kan det være å bli med i en sekt? Svært farlig, skal det 
vise seg� 

Freaks er første bok i Gutta, en serie med spennende og actionfylte bøker for ungdom�

Ungdomsbok, Gyldendal

Freaks
Jan Tore Noreng

Foto: Lars-Å
ke A

ndersen
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Kirsi Máret Paltto (f� 1974) er fra Fierranjohka i Tanadalen�  
Gos don leat, Elle?/Hvor er du, Elle? er hennes første bok� Fra før har hun gitt ut noen noveller, 
en app med fortellingen Nigá og Nelle bygger hus og en musikk-CD for barn, Hutkangiisá�

Hvor er du, Elle? er ei spennende bok om Jovnna, som har lyst til å gå på trommekurs� Det kan 
han ikke, fordi mor er bortreist alle hverdager� I sinne trommer han på alt han kommer over, og 
plutselig finner han ei samisk tromme. Dette fører ham inn i magiske og forrykende hendelser. 

Boka er ei spennende fortelling om vennskap og egne krefter, og balanserer fint mellom magi og 
virkelighet� Den kom først ut på nordsamisk i 2019 (Gos don leat, Elle?) og er oversatt til norsk av 
Anne O� Bjørkli�

Ungdomsroman, ABC-company e-skuvla 2019

Hvor er du, Elle?
Kirsi Máret Paltto/Anne O. Bjørkli (overs.)

Foto: Privat
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Lykke vant kanskje slampoesikonkurransen, men akkurat nå føles det ikke som om hun har 
vunnet noe som helst� Tidemann er forelsket i henne, men hun er ikke i ham� Kong Hades er 
sammen med søstera til Liv� Emma er like kjip som hun alltid har vært� Og moren – hun er fjern 
og uoppmerksom og blank i blikket. Kanskje hun har begynt med stoff!

Dette er andre bok i serien om Lykke, like tøff og svak, uovervinnelig og sårbar som tidligere. 

Monika Steinholm (f� 1983) vokste opp på Kvaløya og bor i Tromsø� Hun har utgitt  
til sammen tolv bøker for barn og unge� Når hun ikke skriver, jobber hun i Ark bokhandel� 
Steinholm ble nominert til både Uprisen og NBUs Trollkrittet for debutboka Fuck verden 
(2015), som ble første bok i en trilogi� Den frittstående oppfølgeren Nærmere kommer vi ikke 
(2016) ble nominert til Havmannprisen og er utgitt som tegneserieroman i Sverige, illustrert 
av Anneli Furmark� Steinholm har også skrevet de seks bøkene i ANKH-serien og to bøker i 
serien om Lykke�

Barnebok, Vigmostad og Bjørke

Lykke og kampen mot kjærligheten
Monika Steinholm

Foto: Privat
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Tinnitus, skrivesperre og lysskye hemmeligheter nede på Morderbrygga Godsterminal�

I denne tredje Dunce-boka spissar det seg verkeleg til! 

Jens K rotar med innlogginga og havnar bakerst i vaksinekøa, noko som fører til eit 
skjebnesvangert sjakkparti med Døden sjølv� Sonen Gustav prøver absolutt alt for å bli kvitt eit 
kronestykke, han får følge av den trufaste hunden sin heilt til toppen av Mount Doom� Hunden, 
Brego, har dessutan sine eigne problemer, etter ei veke med «skammens krage» forsvinn 
kjærasten saman med ein cavalier�

Jens K. Styve (f�1972) er frå Hjelmås i Nordhordland og bur i Tromsø� Han debuterte som 
forfattar i 2008 med romanen Eg, Ove Kvamme� Styve har gjort stor suksess med stripeserien 
Dunce� Serien går kvar dag i Klassekampen, pluss mange andre aviser, og rettane er selde til 
teikneserienasjonen Frankrike! Serien har vunne Dagbladets teikneseriekonkurranse i 2016 
og Pondus-prisen i 2018� Styve vann også Sproingprisen 2019 for Dunce, i kategorien beste 
norske teikneserie� 

Teikneserie, Egmont

Nedetid
Jens K Styve

Foto: N
icolas Tourrenc
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Fem bronsehoder av Roald Amundsen finnes rundt omkring i verden: i Tromsø, i Ny Ålesund,  
i Gjøahavn, i Nome og i Hobart. Men hvor ble Roald Amundsen av? Det vet ingen. Fem hoder, 
men ingen kropp� 

Dette er utgangspunktet for Henning Howlid Wærps nye diktsamling, som i ulike dikt også 
undersøker mange andre mulige og umulige situasjoner og omstendigheter�

Henning Howlid Wærp (f� 1959) er født og oppvokst på Kongsberg, og har bodd i 
Tromsø siden 1996� Han debuterte skjønnlitterært med romanen E8 Nord i 2010, og 
har siden gitt ut romaner, diktsamlinger og sakprosabøker om arktisk litteratur og Knut 
Hamsuns forfatterskap� I 2020 kom road trip-romanen I retning Redwood�

Lyrikk, OrkanaHenning Howlid Wærp

Amundsens fem hoder

Foto: Y
ngve O

lsen Sæbbe
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