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Forord
I denne katalogen presenteres nye utgivelser av forfattere som bor og arbeider 
i Nord-Norge, og spennvidden i vår er imponerende – prosa, poesi, sagn, 
sangbøker, barnebøker, sakprosa, på norsk, samisk, engelsk og lakselvbuktsk! 

Målet med en samlet oversikt over utgivelser fra Norsk Forfattersentrums 
medlemmer i Nord-Norge, er å bidra til at bøker skrevet av forfattere i 
landsdelen trekkes ut av hyllene i bokhandler og bibliotek, leses og formidles� 

Etter et vanskelig år med en dramatisk nedgang i festivaler, skolebesøk, 
opplesninger og andre arrangement, oppdrag som er livsgrunnlaget for mange 
forfattere, håper vi at denne mangfoldige katalogen kan virke stimulerende 
på leselysten til publikum og gi oppdragsgivere gode ideer til neste kortreiste 
forfatterbesøk� 

God lesning og vårlig hilsen

Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

PS: 
Denne lenken fører til tidligere års kataloger� God litteratur går ikke ut på dato!

https://www�forfattersentrum�no/nord-norge/litteraer-var-og-host/

https://www.forfattersentrum.no/nord-norge/litteraer-var-og-host/
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Sumaya Jirde Ali (f� 1997) kom fra Somalia som seksåring og vokste opp i Bodø�  
I 2017 kom diktdebuten Kvinner som hater menn (Frekk Forlag), og året etter kom samlingen 
Melanin hvitere enn blekemiddel (Aschehoug) og pamfletten Ikkje ver redd sånne som meg (Samlaget)� 
Sumaya Jirde Ali er spaltist i Morgenbladet og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Voks� For sine 
bidrag til norsk offentlighet har hun blitt kåret til Årets Bodøvøring i 2017, fått Osloprisen 
Årets stemme, Zola- prisen, Ord i Grenseland-prisen, og Den norske Forfatterforenings 
Ytringsfrihetspris�

Når jeg ser havet slokner lyset er Sumaya Jirde Alis tredje diktsamling og gir stemme til de mange 
som satser alt på en ny tilværelse� Både til dem som lever videre, og til dem som havet tar�

Jenta Samira husker lukten av saltvannet. Hun fløt. Hun svømte. Hun levde videre. De livløse 
rundt henne fløt også. Samira sank ikke, men hun sank likevel. Inn i bildene som sitter igjen. 
De spør om hva hun husker� De spør ikke om hva hun ikke glemmer: En joggesko spist opp 
av havsalt� En babysmokk� En Sony Ericsson-mobil� Havet tok mange av dem som ønsket det 
samme som henne. Et nytt liv et annet sted. Hun fikk et nytt liv. Du har et vakkert språk å 
beskrive smerten med, sier terapeuten� Men du må bli en ny jente� Få nye vaner� Ny historie�  
Nye interesser� Ny gange� Samira studerer jenta hun en gang skal bli�

Diktsamling, Aschehoug

Når jeg ser havet slokner lyset
Sumaya Jirde Ali

Foto: M
aria G

ossé
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Nora jobber sammen med den pensjonerte detektiven Carl Berner og den hyperaktive  
minken Mirja i Dyrenes detektivbyrå� De etterforsker dyresaker i Nordlund�

En dag dukker en ulv opp i Nordlund� Virginia Ulv� Bonden blir redd for sauene, folk blir  
redde for ungene og så begynner hønene å forsvinne� Og alle er redde for Virginia Ulv�

Dyrenes detektivbyrå er en serie full av spenning og humor� Bøkene er rikt illustrert  
av Regine Toften Holst og passer for lesere fra 6 til 9 år�

Endre Lund Eriksen (f� 1977) er fra Bodø og bor i Tromsø� Han er forfatter av en lang 
rekke kjente og prisbelønte bøker for barn og unge, blant annet bøkene om Pitbull-Terje, 
Dunderly og Alvin Pang� Han har også skrevet Den sommeren pappa ble homo og Verdens beste 
pappa. Endre jobber også med film, og har skrevet manus til flere filmer, flere av dem basert 
på egne bøker� Han er for tiden regissør i NRK Super for barne-tv-serien «Planetpatruljen»�

Gisle Normann Melhus (f. 1979) er utdannet filmprodusent ved Den norske filmskolen. 
Han arbeider som serieskaper og manusforfatter� Melhus er bosatt i Stamsund�

Illustrert barnebok, Cappelen Damm

Dyrenes Detektivbyrå – Hvem er redd for Virginia Ulv?
Endre Lund Eriksen og Gisle Melhus

Foto: C
appelen D

am
m
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Marit Røgeberg Ertzeid (f�1960) vokste opp utenfor Oslo og har bodd snart 30 år  
i Nordland: Vega, Gildeskål og nå Sandnessjøen� Hun er utdannet barnehagelærer og 
begynte å skrive natur-faktabøker for de minste fordi hun så det var et udekket behov�  
Hun har tidligere gitt ut Småkryp for småfolk (2017), Fjæra for småfolk (2018) og  
Markblomster for småfolk (2019)�

Fakta for barn, Cappelen Damm

Visste du at trær og sopp er gode venner, og at mauren kan trylle?

Skogen for småfolk tar utgangspunkt i de minste barnas nysgjerrighet� Barna blir kjent med elg, 
maur, blåbær, forskjellige trær og andre kjente arter som bor i skogen i Norge� Naturen kommer 
tett på barna gjennom store nærbilder og morsomme faktaopplysninger� Alle bildene er tatt i 
Nordland og av forfatteren selv� Boka er beregnet på de minste barna, men passer også for barn 
i småskolealder�

Skogen for småfolk er bok nummer fire i en naturbok-serie for de minste.

Skogen for småfolk
Marit Ertzeid

Foto: A
lf-Johnny K

arlsen/Fo2kam
eratene
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Sylvi Jane Husebye (f� 1965) har bodd mange år i Finnmark� Hun bor nå i Hammerfest 
og driver Finnmarksforlaget, der hun gir ut alle bøkene sine� Boken om Hvaldimir er 
forfatterens niende� Tidligere bøker inkluderer spenningsbøker for barn der historien er lagt 
til Finnmarkskysten, guidebok for små og koselige steder i Finnmark, og en kokebok om den 
store polarhelt: Kokken A� H� Lindstrøm� 

En hvithval med seletøy med festepunkt for GoPro-kamera ble oppdaget utenfor 
Finnmarkskysten på vårparten 2019� Hvor kom den fra? Var det snakk om en terapihval brukt 
for å hjelpe vanskeligstilte barn eller en utsendt spion for den russiske marinen? Saken ble slått 
opp i nasjonale og internasjonale medier� I denne boken får leseren beretninger fra folk som har 
fulgt denne kritthvite sjarmørens tilværelse i Hammerfest havn� Den gir innblikk i arbeidet med  
å sikre Hvaldimirs helse og trivsel og hvordan man har forsøkt å finne svaret på gåten om 
hvalens opphav� 

Fakta for barn, Finnmarksforlaget

Hvaldimir. Spionhvalen som ble hele verdens kjæledegge.  
Den første sommeren

Sylvi Jane Husebye

Foto: Privat
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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 en biografi om Sven-Eirik Utsi, en 
fotodokumentar om Mari Boine og en kunstbok om Synnøve Persen�

Sakprosa, DAT/OCA

Det samiske kunstnerkollektivet Mázejoavku/Masigruppen (1978–1983) var første  
generasjon samiske kunstnere som med stolthet stod frem med sin samiske bakgrunn og 
redefinerte og høynet statusen for samisk kunst. Kunstergruppa var basert i bygda Máze  
i Sápmi, Nord-Norge og bestod av Aage Gaup, Trygve Lund Guttormsen (1933–2012),  
Josef  Halse, Berit Marit Hætta, Britta Marakatt-Labba, Rannveig Persen, Synnøve Persen 
og Hans Ragnar Mathisen� Boka dokumenterer deres betydning i relasjon til andre samiske 
kunstnere, samt urfolkskollektiver og utøvende kunstnere globalt og er basert på personlige 
intervjuer og omfattende forskning av Susanne Hætta� Den har også et rikt billedmateriale  
og tekstbidrag fra Yorta Yorta-kurator og skribent Kimberley Moulton, forsker og duojár  
Liisa-Rávná Finbog, og den spansk-britiske kunsthistorikeren Katya García-Antón�  
Sistnevnte har vært redaktør for boken, som publiseres i samarbeid mellom  
Office for Contemporary Art Norway, OCA, og det samiske forlaget DAT.

Boken har engelsk tekst�

Mázejoavku – Indigenous Collectivity and Art
Susanne Hætta

Foto: Ingerid Jordal
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Dag Ove Johansen (f� 1950) er fra Mo i Rana og bor på Rognan� Han ga ut science 
fiction-fanzinen Fabula 1969–74, før han debuterte med novellesamlingen T for Tramatura 
i 1974, og har gitt ut en lang rekke romaner for voksne og ungdom, i tillegg til essays og 
noveller� Johansen har blant annet tatt for seg samisk utvandring til Alaska på 1890-tallet, 
både i den tolvbindssterke romanserien Sjamanens Rike, og i dokumentarboken  
Landet bakom (2014). I fjor kom sci-fi-fabelen Vargtid�

Novellesamlingen Lemenhæren skulle utgis på STOWA Forlag i 1977 som bok nr� 5 i serien  
NOVA Science Fiction, med en illustrasjon av Thore Hansen� Det gikk ikke etter planen,  
og Lemenhæren gikk i glemmeboken helt til våren 2020, da Cato Pellegrini sendte forfatteren 
en e-post om at det kanskje var på tide å få samlingen utgitt� En av novellene var da forsvunnet 
fra den digitale verden: «Til siste åndedrag» ble hentet tilbake til fremtiden via en pdf-utgave av 
Algenon nr. 13-1977, et organ for Aniara, Oslo-studentenes sci-fi-forening. Novellen «Miljø-89» 
var med i antologien Siste reis (1983), utgitt på Bok- og magasinforlaget, og novellen «Blu» var 
bonusmateriale i Johansens sci-fi-roman Ond sirkel (1984)� Denne boken samler disse  
tre novellene, slik meningen var – 43 år etter�

Forsideillustrasjonen er laget av Thore Hansen og forordet er skrevet av Cato Pellegrini�

Sci-fi-noveller, Bondes Forlag

Lemenhæren
Dag Ove Johansen

Foto: Sverre Breivik
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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�

Songry eksperimenterer med tekst, musikk, visuell framstilling og film. De korte fortellingene  
er skrevet i en poetisk prosa og forener ord med kunstneriske og musikalske komposisjoner�

Boken har engelsk tekst�

Illustrerte fortellinger, Barkweaver

Songry
Easterine Kire og Senganglu Thaimei (illustratør)

Foto: Per W
ollen
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Hviler det en forbannelse over det fraflyttede fiskeværet Kjelvik på Magerøya?  
Hvem var kvinneskikkelsen som stod inni en husvegg som brant ned i Mosjøen?  
Les også den storslagne huldrefortellinga fra Hammerfest og om urolige hus i Bodø,  
Ofoten, Tromsø og Lakselv. Disse og andre fantastiske mysterier finnes i denne boka.

Roald Larsen (f� 1953) er fra Kvænangen og jobber til daglig som førsteamanuensis  
på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges Arktiske Universitet�  
Makter og mørke mellom himmel og jord er ellevte bind i serien Levende sagntradisjon fra Nord-Norge, 
hvor Larsen gjennom sine sagnfortellinger synliggjør folketro fra vår nordlige landsdel�

Sagn, Arktisk forlagRoald Larsen

Makter og mørke mellom himmel og jord

Foto: Privat



12 Litterær Vår 2021

I denne romanen møter du en redd pappa� Han er redd før fødselen og redd etter�  
For å kappes med angsten snakker han først med den ufødte og deretter med den nyfødte 
guttungen� Det blir en rørende dialog� Du følger sønnen og pappaen i 109 dager, fra jul til vår,  
en tid der trilleturene går sakte gjennom et vintermørke som langsomt viker for litt mer dagslys� 

Om hundre dager kommer hestehoven
Tor Martin Leines Nordaas Roman, Fair Forlag

Tor Martin Leines Nordaas (f� 1978) bor i Mosjøen, hvor han har jobbet som  
journalist før han ble forfatter på heltid� Han debuterte i 2009 med novellesamlingen  
Opp med fuglene� I 2013 kom hans første roman, Hjerneteppe� Om hundre dager kommer hestehoven  
er hans tredje roman og sjette bok�

Foto: Privat
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Komme heim er Ole Jakob Olsens sjette diktsamling� Samlingen inneholder fem avdelinger: 
«Vinter», «Vår», «Sommar», «Mest om folk» og «Høst»� Olsens poesi føyer seg inn i den norske 
rimtradisjonen. Inspirasjon finner han gjerne i naturen eller i ting han har opplevd enten som 
barn eller voksen� Diktene skildrer natur og mennesker i en sober språkdrakt, på normert 
Lavangen-dialekt�

Komme heim
Ole Jakob Olsen Diktsamling, Solheimar

Ole Jakob Olsen (f� 1941) er fra Soløy i Lavangen og jobbet i Statens Vegvesen i sitt 
yrkesaktive liv� Han debuterte i 2012 med diktsamlingen Mi barndomselv� Olsen har startet 
forlaget Solheimar, der han har gitt ut sine fem siste bøker�

Foto: Y
ngve O

lsen
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Tone Marie Roren (f� 1960) er født i Finnmark, og har vokst opp i Tromsø� Hun debuterte 
med diktsamlingen Supplement i 1988� Hennes andre diktsamling Grønt lys i kald silkenatt  
kom i 1991� Etter det har hun skrevet skjønnlitterært om eldreomsorg og schizofreni�  
Hun har også skrevet for barn� De siste årene har hun vært tekstforfatter i litterært/
musikalsk samarbeid, først for sangboken Trygt på himmelpute (2010), siden for sangboken 
Kjærlighet & Vilje, som kom på norsk i 2013, og på engelsk i år�

Sangbok, Musikk-Husets Forlag

Love & Will er den engelske versjonen av den norske samlingen Kjærlighet & Vilje, utgitt som 
sangbok med CD i 2013� Samlingen inneholder 24 sangtekster med tilhørende noter og 
illustrasjoner� Stykkene har forskjellige musikalske uttrykk som grenser mot vise, folkevise og jazz� 
Sangene handler om kjærlighet: til et elsket menneske, til livet, til Gud og til en selv� Evnen til å 
elske må øves opp, dette krever vilje, derav tittelen� Engelsk tekst�

Love & Will utgis som e-bok i 2021�

  Love
  & 

Will

Tone Marie Roren • June Baarøy Myhrstad

Love & Will
Tone Marie Roren og June Baarøy Myhrstad

Foto: Privat
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To sanger om kjærlighet til seg selv�

To sanger om guddommelig kjærlighet�

En sang om kjærlighet til seg selv�

A Little Fantastic 
(korhefte)

A Silent Halleluja 
(korhefte)

My Very Red Shoes 
(korhefte)

Tre utvalgte sanger fra Love & Will gis ut som egne hefter, arrangert for kor�

«Love & Will» 

This song is from the collection “Love & Will”. 

“Love & Will” is the English version of the Norwegian collection 
“Kjærlighet & Vilje”, published as a book with CD in 2013. The collection 
contains 24 lyrics accompanied by notes and illustrations. The songs’ 
musical genre is closely linked to hymns, folk-song and jazz. Both the 
lyrics and the tone of the songs address love: love for the beloved, for 
life, for God, and for oneself. The ability to love needs to be cultivated; 
cultivation requires will, which has given us the title. 

“Love & Will” will be published as an ebook  in 2021. Before releasing the 
book, we will introduce some of the songs arranged for choir.  

Tone Marie Roren 

June Baarøy Myhrstad 

A little fantastic 
A song about love for

oneself  

For Mixed Choir

«Love & Will» 

These songs are from the collection “Love & Will”. 

“Love & Will” is the English version of the Norwegian collection 
“Kjærlighet & Vilje”, published as a book with CD in 2013. The collection 
contains 24 lyrics accompanied by notes and illustrations. The songs’ 
musical genre is closely linked to hymns, folk-song and jazz. Both the 
lyrics and the tone of the songs address love: love for the beloved, for 
life, for God, and for oneself. The ability to love needs to be cultivated; 
cultivation requires will, which has given us the title. 

“Love & Will” will be published as an ebook  in 2021. Before releasing the 
book, we will introduce some of the songs arranged for choir.   

Tone Marie Roren  / June Baarøy Myhrstad 

A Silent Halleluja 
Two songs about love divine 

For mixed choir 
a cappella 

«Love & Will» 

These songs are from the collection “Love & Will”. 

“Love & Will” is the English version of the Norwegian collection 
“Kjærlighet & Vilje”, published as a book with CD in 2013. The collection 
contains 24 lyrics accompanied by notes and illustrations. The songs’ 
musical genre is closely linked to hymns, folk-song and jazz. Both the 
lyrics and the tone of the songs address love: love for the beloved, for 
life, for God, and for oneself. The ability to love needs to be cultivated; 
cultivation requires will, which has given us the title. 

“Love & Will” will be published as an ebook in 2021. Before releasing the 
book, we will introduce some of the songs arranged for choir.  
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Diktsamling, Iđut

Sollaug Sárgon (f� 1965) er fra Guovdageaidnu/Kautokeino� Med Morihit giđđii,  
som på norsk betyr å våkne opp til våren, har hun gitt ut sin fjerde diktsamling�  
Sárgon skriver på nordsamisk� Debuten Savvon bálgáid luottastit (2010) ble nominert til 
Nordisk råds litteraturpris i 2013 for det samiske språkområdet� Boka ble gjendiktet  
til norsk av Laila Stien og Mikkel A� Gaup med tittelen Gå opp gjengrodd sti (2013)�

Denne diktsamlingen lar leseren fornemme forfatterens nærhet til naturen, hennes lengsel til 
barndommens sommerboplass, men også om pengemakten som bringer med seg gruver og 
vindmøller� Hun skildrer kysten, sidaens sommerområde� Gjennom ordene aner vi en ubalanse 
mellom den store og den lille, mellom den overlegne og den som blir oversett�

Boken har nordsamisk tekst�

morihit giđđii
Sollaug Sárgon

Foto: Privat
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Roman, Tiden

Eirik A. Skrede (f� 1980) bor i Lakselvbukt� Han har gått på forfatterstudiet i Tromsø og 
debuterte i 2010 med diktsamlingen Dødendøden� I 2013 kom romanen På bunnen og i 2017 ble 
han tildelt Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere� Krængk er hans tredje bok�

Sjefen til Naijsolaisn gjør store underslag i bokhandelen han arbeider i� Naijsolaisn tar det på  
seg å avsløre ham, og oppdager at han bruker pengene på krængk� Krængk er et slags rusmiddel, 
ikke noe man tar, men noe man utsetter seg for� En viss type mennesker blir nemlig høye av å bli 
kjefta på, eller rettere, å bli krenka� Deriblant sjefen� Det er ingen som kjefter som Naijsolaisns 
mor, og snart ser han en mulighet til å tjene raske penger� Men hvem virker krængken på 
egentlig? Og hvilke overnaturlige krefter har moren hans? Og hva skjer i Dævellblåkka, innerst  
i Hællvettessdaln, der krængken synes å være av aller verste sort? Finnes det en god og ond side 
av krængk?

En åpenbar sak for Naijsolaisn! 

Krængk er en røverhistorie, en detektivfortelling, en skrøne, en allegori, en fabel,  
et eksperiment� For første gang i historien kommer en hel roman på dialekt fra Lakselvbukt  
i Troms, der Eirik A� Skrede selv bor�

Krængk. En fabel
Eirik André Skrede

Foto: Y
ngve O

lsen
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Noveller, Davvi Girji

Risten Sokki (f� 1954) er fra Guovdageaidnu/Kautokeino og skriver på nordsamisk�  
Hun har gitt ut en diktsamling, en barnebok og en novellesamling, i tillegg til fagbøker  
i norsk for samiskspråklige elever� Risten Sokki debuterte som skjønnlitterær forfatter med 
diktsamlingen Bonán bonán soga suonaid/Jeg tvinner tvinner slektas sener (1996)� For denne ble  
hun i 1998 nominert til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet�

Steinfuglen inneholder ti noveller som danner en krans, der nåtid og fortid tvinnes sammen� 
Handlingen i novellene utspiller seg gjennom flere generasjoner i et reindriftsmiljø. Novellene 
tematiserer livets mørke sider og sporene fortidens handlinger setter i nåtidens mennesker;  
de rommer gamle hemmeligheter, kjærlighet, død, fødsel, voldtekt, overgrep og sorg over  
å miste et barn�

Novellesamlingen ble først utgitt på nordsamisk i 2019 med tittelen Geađgeloddi� Laila Stien har 
oversatt novellene til norsk�

Steinfuglen
Risten Sokki

Foto: Privat





NORD-NORGE

Postadr: Postboks 459, 9255 Tromsø • Besøksadr: Kirkegata 2, 9008 Tromsø
Telefon: 21 09 57 00 • Web: www�forfattersentrum�no

Norsk Forfattersentrum skaper kontakt mellom forfattere  
og publikum og sikrer at forfatteren får riktig honorar. Vi er en 
medlemsorganisasjon for forfattere, med over 1700 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


