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Forord
I denne katalogen presenterer vi tolv nye bøker skrevet av forfattere som bor
og arbeider i Nord-Norge. Målet med en samlet oversikt over utgivelser fra
Norsk Forfattersentrums medlemmer i Nord-Norge, er å bidra til at bøker som
er skrevet av landsdelens forfattere trekkes ut av hyllene i bokhandler
og bibliotek, leses og formidles.
Vi har vært igjennom en vår og sommer som har vært nærmest blottet for
litteraturfestivaler, litterære samtaler og andre arrangement. Mye er flyttet over
til digitale plattformer, men savnet etter det ekte møtet mellom forfatter
og publikum har vært stort.
Selv om aktiviteten så smått har begynt å ta seg opp igjen, er det sannsynligvis
lenge til vi er tilbake i normalt gjenge. For en allerede presset kunstnerøkonomi,
har 2020 vært et tøft år. Mange av våre aktive forfattere er avhengige av
inntektene fra festivaler, skolebesøk, opplesninger og andre litterære
arrangement for å kunne ta seg tid til å skrive.
For arrangører har det vært, og kan fortsatt være utfordrende å planlegge
arrangementer med tilreisende forfattere. Kanskje er dette en gyllen anledning
til å gjøre seg kjent med forfattere som bor og jobber innenfor en kortere radius?
Vi oppfordrer med dette formidlere i fylkesbibliotek, folkebibliotek, festivaler
og skoler til å ta en god titt på høstens nye bøker, og invitere en kortreist
forfatter til neste litteraturarrangement!

God lesning og høstlig hilsen
Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

PS. Kikk gjerne her også, for vårens og fjorårets utgivelser:
https://www.forfattersentrum.no/nord-norge/litteraer-var-og-host/
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Endre Lund Eriksen

Foto: Stine Friis-Hals

Endre Lund Eriksen (f. 1977) er fra Bodø og bor i Tromsø. Han debuterte med
barneboken Pitbull-Terje går amok i 2002, som ble en bestselger og deretter en populær film,
som forfatteren selv skrev manus til. Siden har han skrevet mange kjente og kjære bøker for
barn og unge, i tillegg til to romaner for voksne, og har også markert seg som manusforfatter
for film og TV. Høsten 2019 og våren 2020 ga han ut de to første bøkene i serien om
Dyrenes detektivbyrå sammen med Gisle Normann Melhus. Eriksen har skrevet manus
til teaterstykket Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet, som går på Hålogaland Teater høsten
2020, basert på den klassikererklærte boken fra 2006.
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Endre Lund Eriksen

Hvordan jeg tjente min første million

Ungdomsbok, Aschehoug

Robin er den eneste normale personen i familien.
De andre er rabiate miljø-raddiser som kjefter i
munnen på hverandre, smeller med dørene og går i
demonstrasjonstog mot den minste urettferdighet. De
vil redde verden, men klarer ikke engang å sette inn i
oppvaskmaskina.
Så flytter mammas erkefiende, den populære og joviale
Høyre-ordføreren, inn i nabovillaen. Endelig ser
Robin en vei ut. Ordføreren har nemlig en sønn på
Robins alder. Og ved spisestuebordet der ordføreren
og familien inntar bedre middager med sølvbestikk og
krystallglass, er det en ledig plass. For å få den plassen,
må bare Robin bli millionær først.
Han vet akkurat hvordan han skal klare det.

Endre Lund Eriksen og Sigbjørn Lilleeng

Døden. Dødsens seriøse fakta.

Tegneserie, Cappelen Damm

Hvorfor dør folk? Hva skjer i kroppen når man dør? Og
hva menes det med at de døde «blir til jord»?
Døden er en faktategneserie som tar døden på alvor, på
en seriøst morsom måte.
Samarbeidet mellom forfatter Endre Lund Eriksen
og tegner Sigbjørn Lilleeng er lekent og overraskende
morsomt. I tegneserieform blir døden, et emne det ikke
alltid er så lett å snakke om, til noe mindre fremmed og
dermed også mindre skremmende.

Aase Falch

Over havet henger himmelen

Roman, Falch forlag

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Dette er tredje og siste bok i trilogien om Sara. Sara blir boende i Tromsø og fortsetter
på sykesøsterskolen. Hun jobber hardt med seg selv for å komme over sviket til Viktor.
Hennes gode venn Lasse blir hennes støtte og hjelp. De reiser sammen til Berlin for å
besøke Marianne og Walther. Der møter hun en fortid hun helst vil glemme. Del to i
romanen handler om Benjamin, som er blitt voksen nok til å reise til Lofoten for å arbeide
på et fiskebruk. Der møter han «Hau-Anna», som samler opp torskehoder fra sjøen og selger
dem. Benjamin blir dødelig forelsket i henne. Senere skjer det store forandringer i familien
Persen, noe som forandrer hele hans voksne liv.

Aase Falch (f. 1934) er fra Nordreisa og bor i Tromsø. Hun debuterte i 2004 med
lyrikksamlingen Vær og uvær i natur og sinn, og har siden gitt ut både diktsamlinger, romaner
og en dokumentarbok basert på personlige møter med folk i Thailand. Årets utgivelse er
oppfølgeren til Steinete stier (2016) og Det dages (2018), og er forfatterens tiende bok.
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Tore Hay

Roman, Tokare

Stjerner og brødsmuler

Foto: Privat

En roman fra Tacoma, Vestlandet, Oslo og Nord-Norge
Hvor kommer vi fra? Hva påvirket oss i barndommen?
I starten av romanen stiller fortelleren disse spørsmålene. Blant mange muligheter griper han tak
i bedehuset, og begynner så å nøste opp den lange livstråden til han som bygde det.
Fortelleren reiser til Tacoma, en by i Washington State, USA, der han følger romanens
hovedperson Kristian Skårbø inn i arbeidslivet og gjennom en religiøs oppvåkning. Men så
bryter første verdenskrig ut. Kristian blir urettmessig fengslet, og må siden avtjene verneplikten
i en nybygd militærleir like sør for Tacoma. Etter krigen reiser Kristian hjem til Norge og starter
som predikant for pinsebevegelsen. Først på Vestlandet, så i Oslo, før han i 1926 haiker nordover
med en flyndretråler.
Boka er basert på det mangslungne livet til en virkelig person, som følger sin overbevisning mer
helhjertet enn de fleste. Kildene er dagboka hans, intervjuer med personer som kjente ham og
hans egne tidsskrift- og avisartikler.
Tore Hay (f. 1947) er født på Andørja i Ibestad kommune. Hay debuterte i 1987 med den
historiske romanen Først og frekkast. Han har siden publisert noveller i antologier, og han har
samlet og oversatt fortellinger fra Vest-Afrika. I 2004 ga han ut Bygger’n, en samtidsroman.
Forrige utgivelse fra Hay var den historiske romanen Kaffekrus med skår (2019).
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Ellen Hofsø

Roman, Čálliid Lágádus

Soldråper

Foto: Sølvi Maria Engvik

Soldråper er en frittstående fortsettelse av romanen Elvesang, der vi møtte kvenjenta Kaarina og
lillebroren som i 1868 blir sendt fra hjemmet sitt i Pajala i Tornedalen med samene, for å unngå
å sulte i hjel.
Året er 1872. Kaarina holder på å bli voksen i Lavangen i Nord-Norge. Som kventaus befinner
hun seg nederst på rangstigen. Hun kjemper for egenverd og frihet i ei flerkulturell bygd som
har sine bestemte oppfatninger av minoriteter og kvinner. I Pajala sørger Ulrika over barna hun
sendte fra seg, men klarer å oppnå brevkontakt med dattera, noe som gir henne styrke og åpner
nye muligheter.

Ellen Hofsø (f. 1948) er fra Bodø. Hun debuterte i 1984 med romanen Ingen utgang.
Hun har skrevet bøker for voksne, ungdom og barn. Dette er hennes tiende roman.
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Ingvild Holvik

Roman, Samlaget

Ho er fri

Foto: Oda Berby

Dei siste månadene han var heime, utan jobb, Jesus, kor dårleg vi hadde det.
Han nemnde at han kunne selje ei nyre. Det var kanskje meint som ein spøk,
men ingen lo. Eg motsa han ikkje heller.
Andrea bur i utkanten av Europa, i ein halvt ungarsk, halvt serbisk by, der ho tar seg av mor si,
sonen János og hunden Emma. Tilværet i den vesle grensebyen er i endring. Mannen og dottera
har flytta til Sverige, der sjansen for å tene til opphald for livet er betre. Avgjerda om å bu i kvart
sitt land har tvinga seg fram av rein naud, og frustrasjonen ved å vere så langt frå kvarandre på
ubestemt tid blir ein del av kvardagen. Er det i det heile realistisk å samle familien igjen, så lenge
kampen for tilværet her og no et opp trua på framtida?

Ingvild Holvik (f. 1976) er fra Bergen og bur i Tromsø. Ho debuterte til strålande
kritikkar i 2010 med romanen Lykkefeltet. Dei gode kritikkane heldt fram med andreboka
Premien for alt (2017). Holvik har også omsett Maren Uthaugs Der det finst fuglar og Attila
Bartis’ Stillheten, og blei nominert til Brageprisen for sistnemnde.
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Easterine Kire

The Rain-Maiden and the Bear-Man

Noveller, Seagull Books

Foto: Per Wollen

Grensene mellom magi og virkelighet oppløses i denne samlingen fortellinger fra Nagaland
i det nordøstlige India. Noen av fortellingene er muntlig overlevert til forfatteren fra lokale
historiefortellere, andre er basert på nagaenes folkeeventyr, mens andre igjen, som «Vartigeren»
er spunnet rundt førkristen nagatradisjon.
I disse fortellingene vekkes Nagaland til live med rike skildringer av både den fysiske og åndelige
verden, som inntil nylig levde i harmonisk sameksistens i nagaenes verdenssyn.
Fortellingene har fargeillustrasjoner av Sunandini Banerjee.

Easterine Kire (f. 1959) er fra Nagaland i India, og skriver poesi, noveller, romaner og
barnebøker. Hun kom til Tromsø som fribyforfatter i 2005, og bor fortsatt i Tromsø. 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
nagakvinners liv. Hun har vunnet flere internasjonale priser, i tillegg til tidenes første
Gordon Graham Prize for Naga Literature, som ble utdelt våren 2019.
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Mary Ailonieida Sombán Mari

Beaiváš mánát/Leve blant reptiler

Poesi, Mondo

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Da Trondenes Seminar, forgjengeren til Lærerhøgskolen i Tromsø, ble opprettet i 1826, var det
med ett t ydelig hovedformål: å utdanne lærere som kunne gi skolegang tuftet på norsk språk og
norske verdier til samiske barn. I Beaiváš mánát/Leve blant reptiler ser Mary AilonieidaSombán
Mari på seminarets historie med samisk blikk. Diktene som oppstår er både harde og vakre.
Diktene gir ansikt til historisk rasisme og maktmisbruk, samtidig som boka er en hyllest til
landskapet hvor alt utspiller seg, og mest av alt til sola som spirituell kraft og kilde til liv.
Beaivváš mánát / Leve blant reptiler er en del av kunstprosjektet Nordnorsk Lærdom, kuratert
av Bjørn Hatterud og André Gali og produsert av KORO for Institutt for lærerutdanning og
pedagogikk (ILP) ved Universitetet i Tromsø.
Til boken hører en joik utviklet av Mary Ailonieida Sombán Mari som er tilgjengelig for lytting
her: https://koro.no/prosjekter/uit-norges-arktiske-universitet-institutt-for-lærerutdanning-ogpedagogikk-ilp/
Mary Ailonieida Sombán Mari (f. 1953) er fra Tana, og er nå bosatt i Tromsø. Hun
debuterte i 1976 med barneboka Ámmul ja alit oarbmælli (Ammul og den blå kusinen) som var den
første barneboka på samisk. Hun har siden gitt ut en rekke bøker både på norsk, svensk og
samisk. Hun har skrevet både barnebøker, poesi, og dramatikk for Beaivváš-teateret. I 2015
ga hun ut Čerbmen Bizi/Reinkalven Lille Bizi, som ble nominert til Nordisk råds barne- og
ungdomslitteraturpris.
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Monika Steinholm

Foto: Lise Lotte Aune

Monika Steinholm (f. 1983) vokste opp på Kvaløya og bor i Tromsø. Hun har utgitt til
sammen elleve 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.

12

Litterær Høst 2020

Monika Steinholm

Ikke akkurat lykke

Barnebok, Vigmostad & Bjørke

Dette er første bok i en ny serie. Det Lykke hater nest
mest i hele verden er gym. Det hun hater aller mest er
svømming. Hennes høyeste ønske er å møte rapperen
Kong Hades. Og når muligheten byr seg, er det
ingenting i hele verden som kan hindre henne.
En bok om vennskap, rap, slampoesi og om å våge å stå
opp for seg selv og finne sin indre drive, med karakterer
man virkelig blir glad.

Monika Steinholm

ANKH 6: Dødsriket

Sci-fi/fantasy, Pitch

Dødsriket er sjette og siste bok i ANKH-serien.
Oppgjørets time har kommet! Markus og vennene
hans reiser til dødsriket for å befri Liv fra «De levendes
bok» og vekke moren og tanta til Markus til live. Men
dødsriket voktes av store, uhyggelige skjelettkatter og
dødsriddere. Ingen levende får komme inn. Straffen er
døden. Hva skal de gjøre? I Livs hage fortsetter livets
tre å miste blader, og når det siste bladet treffer bakken,
opphører alt liv å eksistere...
ANKH er en spennende og morsom serie for gutter og
jenter i alderen 9–12 år.
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Jens K. Styve

DUNCE – Apokalypse snart

Teikneserie, Egmont

Foto: Nicolas Tourrenc

Serien Dunce vekslar mellom triviell kvardag og eksistensielle kriser. Alt teikna morosamt
og sårt, slik at ein berre må lesa meir. I denne boka blir hunden Brego forelska, JensK mister
ein viktig kunde og bestemmer seg for å emigrere ut i villmarka. Heldigvis kjem han tilbake
akkurat tidsnok til å sjå heile verda lukke ned på grunn av ein global pandemi.

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

Roman, Orkana

I retning Redwood

Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Henry Nyhus er historiestudent ved Universitetet i Tromsø. Arbeidet med masteroppgaven
om hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet går trått, og under et utvekslingsår ved Berkeleyuniversitetet i California mister han tråden og sporer av. Eller havner på veien, sammen med
amerikaneren Harvey. Harvey er den perfekte løsarbeideren. Henry vet ikke hva han er.
Sammen utforsker de Big Sur og redwood-skogene. En road trip der Henry hele tiden må
spørre seg selv: «Men hva var det vi holdt på med her, hva havnet vi hele tiden oppi?»

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 2019 kom kriminalromanen
Den kaldeste vinteren i Brooklyn Heights.
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Norsk Forfattersentrum skaper kontakt mellom forfattere
og publikum og sikrer at forfatteren får riktig honorar. Vi er en
medlemsorganisasjon for forfattere, med over 1600 medlemmer
i hele landet. Organisasjonen ble etablert i 1968.
Norsk Forfattersentrum står for levende formidling av samtidslitteraturen.
Vi formidler forfattere til opplesninger, bokbad, foredrag, skrivekurs, skolebesøk
og mye annet. Viktige oppdragsgivere er bibliotek, skoler, offentlige institusjoner,
bokbransjen, organisasjoner og næringslivet. Vi dekker hele landet med kontor i
Kristiansand, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Hovedkontoret vårt ligger
i Litteraturhuset i Oslo.
www.forfattersentrum.no
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