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Lene Drange (f. 1991)  
Lene Drange er utdannet økonom og økonomisk rådgiver i 
«Luksusfellen» på TV. Hun har over 200 000 følgere på snapkontoen 
Snaponomi og brenner for å formidle personlig økonomi til unge. 
I 2020 grunnla hun den ideelle stiftelsen Verdistiftelsen som 
jobber for å bedre forståelse for personlig økonomi hos unge ved 
skolebesøk landet over.
 
Tore Løchstøer Hauge (f. 1980)
Tore Løchstøer Hauge har bakgrunn som regissør og tekstforfatter 
og jobber nå som redaktør i TV-programmene «Luksusfellen» og «I 
lomma på Silje».
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Snaponomi 
– bli supergod på egen 

økonomi
av Lene Drange og Tore L. Hauge

Vigmostad & Bjørke
vigmostadbjorke.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Johanne Hille-Walle 
johanne.hille.walle@vigmostadbjorke.no 
920 56 615

Snaponomi – bli supergod på egen økonomi er den ultimate guide til å få 
råd til det du vil! 

Hva gjør du når du står med din første lønnsslipp i hånden og lurer 
på hvorfor staten skal ha flere tusen kroner? Hva skjer hvis du lar 
være å betale regningene dine? Og hvordan kan du spare til det du 
virkelig ønsker deg når du alltid ender opp med minus på konto?

Lene Drange er kjent fra «Luksusfellen» og står bak den populære 
kontoen Snaponomi på Snapchat og Instagram. I Snaponomi – bli 
supergod på egen økonomi gir hun deg svaret på alt du trenger å vite 
om dine egne penger.

Boken viser hvordan du kan ta smarte valg som passer for deg, 
at penger er gøy, og at du med enkle grep kan ta kontroll over 
forbruk, lån, matsvinn og budsjett – og ha penger igjen til det du 
ønsker deg!
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Kontaktinformasjon forfattere: 

Lene Drange
lene@lenedrange.no
911 39 022

Tore Løchstøer Hauge 
tore@haukoye.no 
911 93 722
 



Thomas Horne (f. 1972)
Thomas Horne er forfatter og foredragsholder, og bor i en trekkfull 
og litt lite klimaeffektiv leilighet i Oslo sammen med sønnen 
sin. Thomas har tidligere arbeidet blant annet i Flyktninghjelpen 
og Amnesty International. I tillegg har han skrevet flere bøker 
– og noen av dem har blitt ganske populære, som for eksempel 
Ølbrygging fra hånd til munn (2013) og Kunsten å ikke kaste mat (2017). 
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Den store klimaguiden
av Thomas Horne

Forlaget Press
fpress.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Torgeir Husby 
torgeir@fpress.no 
480 34 284

Er det egentlig klimavennlig med elbil? Hvor ille er den flyturen 
til New York i den store sammenhengen? Og hva er klimaeffekten 
av å vente et år med å kjøpe ny mobil? Den store klimaguiden har 
svaret. Guiden inneholder massevis av instruktive og lettfattelige 
illustrasjoner laget av Eivind Stoud Platou. Med svar på nesten 
tusen små og store klimaregnestykker, gir denne boka deg all 
kunnskapen du trenger for å ta gode klimavalg. Skal vi løse 
klimakrisen, kreves kollektive tiltak og strukturelle endringer. Men 
alle kan gjøre en forskjell. Likevel er det lett å bli forvirret i møte 
med stadig nye råd og tips i forskjellige retninger. Hva er det som 
egentlig nytter? Det gir Den store klimaguiden svar på. 

I boka har forfatter Thomas Horne samlet oppdatert informasjon 
om hvordan livene våre påvirker klimaet, enten vi snakker om bolig 
og hytte, transport og feriereiser, eller klær og kosthold. Gjennom 
tekst, tabeller og illustrasjoner får du hjelp til å forstå effekten av 
de forskjellige hverdagsvalgene dine. Du vil kunne regne på eget 
klimaavtrykk og sammenlikne ulike tiltak og grep. Og du vil få 
massevis av klimasmarte tips og viktig informasjon underveis. Den 
store klimaguiden er en bok mange har ventet på: En nyttig og lærerik 
veiviser til en mer klimavennlig hverdag.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Thomas Horne  
hei@thomashorne.no 
909 75 800 



Olav Schewe (f. 1988)
Olav Schewe er forfatter av den internasjonale bestselgeren 
Superstudent som har solgt over 27 000 eksemplarer i Norge 
og er oversatt til 18 språk. Olav beskriver seg selv som en 
gjennomsnittselev som oppnådde toppkarakterer ved hjelp av 
god studieteknikk. Olav er utdannet fra University of Oxford i 
Storbritannia, NHH i Bergen og UC Berkeley i USA.

Barbara Oakley (f. 1955) 
Barbara Oakley, ph.d., er professor og en av verdens ledende 
eksperter på læring. Som skaper av verdens største nettkurs, 
Learning How to Learn, har hun lært over tre millioner mennesker 
å studere mer effektivt. Barbara er en prisbelønt formidler som er 
kjent for å gjøre komplisert innsikt om hjernen enkel å forstå.
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Superhjernen. De beste 
strategiene for læring

av Olav Schewe og Barbara Oakley

Universitetsforlaget
universitetsforlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Heidi Norland
heidi.norland@universitetsforlaget.no 
934 49 932

Ønsker du å lære raskere og oppnå bedre resultater? Vil du oppleve 
mer glede når du lærer? Trenger du hjelp til å overvinne konstante 
utsettelser?

Å ha en superhjerne handler ikke om hvilken hjerne du er født 
med, men hvordan du bruker den du har. Norges fremste ekspert 
på studieteknikk har gått sammen med verdens ledende ekspert 
på læring. Her gir de deg de beste strategiene for læring basert 
på nevrovitenskapelig forskning. På en enkel og engasjerende 
måte forklarer de hvordan du flytter informasjon over i 
langtidshukommelsen raskest mulig. De viser hvordan du kan 
bruke arbeidsminnet ditt optimalt. De gir deg dessuten innsikt 
i hvordan du virkelig kan dra nytte av hjernens nettverk for 
konsentrasjon og problemløsing.

Kontaktinformasjon forfatter: 
Olav Schewe 
olavschewe@gmail.com 
454 54 579

Barabara Oakley kan kontaktes via 
Olav Schewe



Johannes Slettedal (f. 1995)  
Johannes er for mange kjent fra NRK Super som programleder i 
nyhetsprogrammet Supernytt. Han har studert journalistikk ved 
Høgskolen i Volda og jobber i dag som journalist og programleder i 
TV 2 Skole. 

Martin Aas (f. 1986)
Martin Aas jobber med å forklare vanskelige ting på en koselig 
måte. Etter elleve år som tegnende journalist, videograf og animatør 
i NRK P3 og Super, driver han nå for seg selv.
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Nettvett med Johannes
av Johannes Slettedal 

og Martin Aas (ill.)

Gyldendal Norsk Forlag
gyldendal.no 

Kontaktpersoner i forlaget: 
Nina Méd
Nina.med@gyldendal.no
 
Stine Linstad
stine.linstad@gyldendal.no

Hva gjør jeg hvis noen sender meg et nakenbilde? Kan jeg være 
på Snapchat selv om jeg er under 13 år? Hvordan vet jeg om jeg er 
avhengig av gaming, og hvordan avslører jeg fake news? 

Johannes Slettedal, kjent fra NRK Supernytt og TV 2 Skole, har selv 
blitt lurt på nett. Nå har han samlet ALT du trenger å vite for å bli 
smart på nett i én bok. En bok som handler om alt fra passord og 
aldersgrenser, til gaming, nakenbilder, influensere og vennskap. 
Han kan ikke love at du aldri vil bli lurt på nett, men med denne 
boken får du over 100 tips til hvordan du kan unngå å bli det. 
 
Boken er skrevet i samarbeid med og illustrert av Martin Aas.
 
Et must-have i en digital tid!

Kontaktinformasjon illustratør: 
Martin Aas  
aasmartin@gmail.com

Kontaktinformasjon forfatter: 
Johannes Slettedal  
johannes.slettedal@gmail.com



Helene Guåker (f. 1983) 
Helene Guåker er frå Nes på Hedmark. Ho har skrive fleire 
bøker for ungdom og vaksne i ulike sjangrar. Ho debuterte med 
romanen Kjør i 2010. Etter tre bøker for vaksne, debuterte ho som 
ungdomsbokforfattar i 2015 med Juksemaker. I 2017 blei ho nominert 
til Brageprisen for ungdomsromanen Sveiseblink.
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Høgspenning livsfare
av Helene Guåker

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Brynjulf Jung Tjønn
b.tjonn@samlaget.no
913 17 058

Lea går i andre klasse på vidaregåande. Ho bur på hybel og har 
ingen venner. Og heime på garden ligg mamma i senga. Uansett 
kva Lea gjer eller seier, står ikkje mamma opp. For å få seg venner 
gjer Lea seg om til Vilde. Smarte, morosame og kule Vilde. For 
Vilde har ikkje ei mor som er sjuk. Vilde blir kjærast med Halvor. 
Vilde greier alt i heile verda. Men så skjer det noko som gjer at Vilde 
forsvinn og Lea ikkje greier å vere nokon annan enn seg sjølv.
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Kontaktinformasjon forfattar: 
Helene Guåker
hguaker@gmail.com 
970 12 865



Jenny Jordahl (f.1989)  
Jenny Jordahl er illustratør, designer, blogger, tegneserieskaper og 
forfatter. Hun er velkjent for sine samarbeidsprosjekter med Marta 
Breen, som Kvinner i kamp, en bok som er solgt til land over hele 
verden, med bøker som F-ordet og 60 damer du skulle ha møtt. Jenny 
Jordahl illustrerer ellers miljøspalten i Aftenposten junior og lager 
sin egen tegneserie: Livet blant dyrene.
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Hva skjedde egentlig 
med deg?

av Jenny Jordahl

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Ragnfrid Trohaug  
ragnfrid.trohaug@cappelendamm.no
957 70 347

En sterk, modig og tankevekkende tegneserieroman om å leve med 
spiseforstyrrelse. 

Hva skjedde egentlig med deg? er en modig og tankevekkende 
tegneserieroman om vennskap, utenforskap og å leve med overvekt 
og spiseforstyrrelser. Bak denne viktige utgivelsen står den 
anerkjente illustratøren og forfatteren Jenny Jordahl. Den sterke og 
altoppslukende fortellingen er en av Norlas satsningstitler i høst. 
Boken har fått strålende kritikker, er solgt til Danmark og Italia, 
flere utenlandske forlag  har vist sin interesse.  

I boken møter vi Janne. Hun er ikke som de andre i familien. Det 
sier bestemor. De andre er slanke, mens Janne er «stor». Bestemor 
er ikke den eneste som kommenterer Jannes utseende. Det gjør de 
også på skolen. Janne trøstespiser og isolerer seg, men plutselig 
foreslår foreldrene en løsning: Hun skal få 100 kroner for hver kilo 
hun går ned! Janne går med på avtalen, og sakte men sikkert blir 
hun mindre. Men løser dette egentlig problemene hennes?      

Kontaktinformasjon forfatter: 
Jenny Jordahl 
jennyjordahl.design@gmail.com 
971 31 519



Gulraiz Sharif (f.1984)  
Gulraiz Sharif er fra Oslo og jobber som lærer. Hør her’a! er hans 
første roman.
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Hør her’ a!
av Gulraiz Sharif

Cappelen Damm 
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Ragnfrid Trohaug  
ragnfrid.trohaug@cappelendamm.no
957 70 347

Hør her’a! er en oppsiktsvekkende og frisk roman som skildrer 
minoritetsmiljøet på en helt original og særegen måte.

Det er sommerferie og Mahmoud på 15 år ser for seg lange dager 
på benken utenfor blokka sammen med kompisen sin, enøyde 
Arif. Denne sommeren skal imidlertid bli annerledes, for familien 
får besøk av Onkel ji fra Pakistan og Mahmoud får i oppgave å 
vise onkelen rundt i Oslo. Onkel ji gjør store øyne i Norge, og så 
lurer han på hva det er med Ali, lillebroren til Mahmoud, som 
ikke oppfører seg slik gutter skal. I løpet av sommerferien skal 
Mahmoud bli stilt overfor store prøvelser både som bror og sønn i 
en pakistansk familie.

Gulraiz Sharifs debutroman fikk strålende anmeldelser da den kom 
ut.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Gulraiz Sharif 
gulrez_sharif@yahoo.no 
902 54 383



Andreas Tjernshaugen (f. 1972)
Andreas Tjernshaugen er opptatt av hvaler og alt annet som lever i 
naturen. Han jobber som redaktør i Store norske leksikon. Tidligere 
har han blant annet skrevet om fisker i Akvarieboka for barn og om 
fugler i Meisenes hemmelige liv. Bøkene hans er oversatt til en rekke 
språk. 

Line Renslebråten (f. 1980)
Line Renslebråten er forfatter og illustratør. Hun skriver og 
illustrerer sakprosa for barn, er glødende opptatt av natur og miljø 
og elsker å formidle til barn og unge. Hun har skrevet og illustrert 
bøker som Under Polarisen og Dyr som gjemmer seg
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Blåhvalen 
av Andreas Tjernshaugen og Line 

Renslebråten (ill.)

Kagge Forlag 
kagge.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Joakim Botten
joakim@kagge.no
415 60 312

Bli med ned i havet!

Visste du at blåhvalen er det største dyret som noen gang har 
eksistert? At den til og med er større enn de største dinosaurene? 
Og at hvalene for lenge, lenge siden hadde fire bein og levde 
på land? I denne boka tar Andreas Tjernshaugen deg med ned i 
havet. Du kan lese om livet til blåhvalen – hva den spiser, hvor den 
svømmer og hvordan den puster gjennom en nese som er på toppen 
av hodet. Du får også vite hvordan blåhvalen har blitt så stor og 
hvordan vi mennesker nesten (men heldigvis bare nesten) utryddet 
alle blåhvalene i verden.

En fantastisk bok for alle som er nysgjerrige på livet i havet.

Kontaktinformasjon forfatter: 
Andreas Tjernshaugen  
atjern@gmail.com
481 18 219 

Kontaktinformasjon illustratør: 
Line Renslebråten 
lineloppa@hotmail.com
970 44 283



Erika Fatland (f. 1983)
Erika Fatland ble brageprisnominert for sin første sakprosabok, 
Englebyen i 2011. Siden har hun gitt ut Året uten sommer om 22. juli-
tragedien og reiseskildringene Sovjetistan og Grensen. Fatland har 
mottatt en rekke priser og bøkene hennes er oversatt til 25 språk. 
Fatland er utdannet sosialantropolog og behersker åtte språk.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2020
- SAKPROSA - 

Høyt: en reise 
i Himalaya
av Erika Fatland

Kagge Forlag 
kagge.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Tuva Ørbeck Sørheim 
tuva@kagge.no
971 83 483

Bestselgende forfatter Erika Fatland med ny, storslått reiseskildring: 
fra Himalaya.

Erika Fatlands eventyrlige reiseskildringer er prisbelønnet 
og oversatt til 23 språk. Nå tar hun oss med opp i høyden. 
Himalaya bukter seg gjennom fem svært ulike land. Her blandes 
verdensreligionene islam, buddhisme og hinduisme med eldgamle 
sjamanreligioner. Utallige språk og vidt forskjellige kulturer lever 
i de bortgjemte fjelldalene. Modernitet og tradisjon støter sammen, 
mens stormaktene kjemper om innflytelse.

Vi har lest om fjellklatrere på vei opp mot Mount Everest og om 
reisende på åndelig søken til buddhistiske klostre. Men hvor mye 
vet vi om menneskene som bor i Himalaya? Fatland lar oss møte 
dem på nært hold, samtidig som hun tar oss med på en svimlende 
reise i høyden, gjennom utrolige landskap og dramatisk, ukjent 
verdenshistorie - helt frem til dagens brennbare konflikter.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Erika Fatland 
erikafatland@hotmail.com 
980 64 025



Alfred Fidjestøl (f. 1973)
Alfred Fidjestøl er cand. philol. fra Universitetet i Oslo, og har utgitt 
ut en rekke kritikerroste biografier og historieverk. I 2014 vant 
Fidjestøl Sult-prisen som den første sakprosaforfatter noen sinne. I 
2017 ble han tildelt Språkrådets språkpris for fremragende bruk av 
norsk i sakprosa.
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Mine kamper: 
biografien om Drillo

av Alfred Fidjestøl

Gyldendal Norsk Forlag 
gyldendal.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Bjørn Olav Jahr 
boj@gyldendal.no 
980 11 273

Mine kamper handler om Egil Drillo Olsens enestående spiller- og 
trenerkarriere, om oppveksten i et radikalt arbeiderklassemiljø 
i Fredrikstad og om hvordan han med sine uendelige dribleraid 
skulle bli en av de mest markante spillerne i sin generasjon.
 
Etter karrieren ble han fotballforskeren og fagmannen som trente 
lag i lavere divisjoner, før han litt tilfeldig overtok det norske 
landslaget som vikartrener i 1990. Han overtok et av de dårligste 
landslagene i Europa og førte det til to VM-sluttspill og en 
andreplass på FIFA-rankingen. Han vant kamper mot de beste 
lagene i verden, men måtte likevel stadig ta omkamper om egen 
fotballfilosofi. Dette er en bok om Egils kamper. På og utenfor 
banen.
 
Fortellingen om Egil Drillo Olsen er også en historie om Norge, om 
utviklingen fra Samholds-Norge til Olje-Norge, fra amatørfotball til 
storkapitalisme. Det er et portrett av en mann som har forandret seg 
mindre enn omgivelsene. En mann som alltid har hatt pælene godt 
plantet i jorda, mer bekymret for markedsliberalismens frammarsj i 
Europa enn Rune Bratseths skadde kne.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Alfred Fidjestøl 
alfred.fidjestol@gmail.com 
482 54 929



Dag Olav Hessen (f. 1956)
Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han 
er en markant stemme i debatter om evolusjon, klima, økologi og 
biologiens betydning for forståelsen av mennesket. Hessen har 
skrevet en rekke bøker for allmennmarkedet og er en prisbelønnet 
kunnskapsformidler.
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Verden på vippepunktet
av Dag O. Hessen

Res Publica
respublica.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Gine Jonassen
gine.jonassen@respublica.no
922 40 163

For 70 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander 
på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne 
av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre 
planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss.

Det vi gjør mot jorda registreres på en geologisk tidsskala, over 
hundretusenvis av år. Så omfattende er utslippene av klimagasser 
og reduksjonen av naturmangfoldet vi har stått for i løpet av et 
ørlite øyeblikk i klodens lange historie.

Dag O. Hessen tar derfor bladet fra munnen. Med utgangspunkt 
i forskning, ikke skremselspropaganda, viser han hvordan det 
står til med natur og klima – og hvor ille det kan gå. Det store 
risikomomentet er ulike tilbakekoblingsmekanismer som medfører 
at forandringene kan forsterkes.

Samtidig er også den menneskelige kulturen i konstant endring. 
Kanskje står vi også her foran et vippepunkt i dag? Vil vi klare å 
snu utviklingen tidsnok til å avverge de verste scenariene? Denne 
boka er en kraftfull appell om at vi må gjøre mer – og at vi må gjøre 
det raskere.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Dag O. Hessen
d.o.hessen@mn.uio.no 
950 37 899



Sigrun Slapgard (f. 1953) 
Sigrun Slapgard er journalist og forfattar. Ho har jobba som 
utanriksjournalist i NRK og har skrive ei rekkje bøker. For Krigens 
penn (2002) fekk ho Melsom-prisen, og for romanen Englestien (2013) 
fekk ho Nynorsk litteraturpris. Slapgard har også skrive ein biografi 
om Sigrid Undset og romanen Eg har sett jaguaren.
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- SAKPROSA - 

Eit hemmeleg liv: 
spesialagent og  

Spaniafrivillig Wilhelm Holst
av Sigrun Slapgard

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Håkon Kolmannskog
h.kolmannskog@samlaget.no
474 13 781

Denne historia tek til i 1936. I Tyskland har Hitler teke makta, 
og fleire land i Europa er prega av fascistiske straumdrag. Da 
den spanske borgarkrigen startar, er norske Wilhelm Holst 
busett i Paris, der han driv forretningar. Snart er han båreberar 
og frivillig på republikansk side ved fronten i Spania. Etter at 
fascistane vinn i Spania, hjelper han flyktningar over grensa til 
Frankrike. Da tyskarane kjem til Noreg, blir dei to sønene skotne 
heime i Ådalen. Frå da av risikerer Holst dagleg livet i hemmeleg 
undergrunnsarbeid i Frankrike. Han blir spesialagent med mange 
dekknamn og opererer ofte saman med «fru Holst», den britiske 
agenten Madge Addy.

Kven var Wilhelm Holst, og kven var den britiske kvinna som ikkje 
var hans eigentlege kone? Saman med forfattar Sigrun Slapgard 
leiter barnebarnet til Holst i hemmelegstempla dokument og 
brevsamlingar, og gradvis trer historia fram – ei skakande forteljing 
om korleis to brutale krigar endra livet til ein mann og slo inn i ein 
familie.

    
   

Kontaktinformasjon forfatter: 
Sigrun Slapgard
sigrun.s@online.no
958 55 720



Beate Grimsrud (1963-2020) 
Beate Grimsrud har skrevet en rekke kritikerroste bøker. Hun er 
kjent for å lodde dypt i eksistensiell tematikk, med komikk og 
brodd. Forfatteren har mottatt Doblougprisen, Kritikerprisen, 
P2-lytternes romanpris og to ganger Sveriges Radios romanpris. 
Grimsrud skrev også for scene, for radio og tv og film, og i 2000 
mottok hun Amandaprisen for filmen Noen spørsmål om boksing. 
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Jeg foreslår at vi våkner 
av Beate Grimsrud

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Kari Joynt 
kari.joynt@cappelendamm.no  
970 34 565

En hvit konvolutt flyr gjennom lufta og inn i brevsprekken hos 
Vilde Berg. Hun står midt i livet. Hun har alt hun behøver. I 
konvolutten ligger beskjeden som skal snu opp-ned på tilværelsen 
– hun er blitt alvorlig syk. Livsglade og nysgjerrige Vilde har alltid 
stilt spørsmål til seg selv og verden, og hun har aldri tatt svarene 
for gitt. Når noe så selvsagt som ens eget liv kan opphøre, hvilke 
spørsmål stiller man seg da? 

Parallelt med fortellingen om Vilde som vil leve, fins alle historiene 
om henne som barn, da hun vokste opp innunder de sagnomsuste 
Dovrefjellene og da hun stjal en gullpenn fra farfar. Ut av 
gullpennen sprang fortellingene om den lengselsfulle og lekne rotta 
som håper å bli sett og elsket av reven med den vakre halen.
 
Jeg foreslår at vi våkner er et hovedverk i Beate Grimsruds 
forfatterskap. I romanen dirrer en naken nerve og en vill 
håpefullhet, kombinert med forfatterens egensindige energi og 
særegne humor.

 



Vigdis Hjorth (f. 1959) 
Vigdis Hjorth har utgitt over 30 bøker, og er utgitt i mange 
land. Hun har utforsket menneskers vilkår og livsvalg, og 
markert seg som en uredd politisk forfatter. Gyldendalprisen 
2011. Kritikerprisen 2012. Brages hederspris og Amalie Skram-
prisen 2014. Aschehougprisen 2015, Bokhandlerprisen 2016, 
nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2016, Kritikerprisen 2016, 
Doblougprisen 2018. 
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Er mor død
av Vigdis Hjorth

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Kari Joynt 
kari.joynt@cappelendamm.no  
970 34 565

Hovedpersonen i Er mor død er en anerkjent billedkunstner, 
Johanna, som har tilbrakt tre tiår i USA med mann og barn. Når 
mannen dør, vender hun tilbake til Norge, der hun er invitert til å 
lage en stor retrospektiv utstilling. 

Hva gjenstår av livet hun etterlot seg i Norge for flere tiår siden? 
Hva forventer hun å finne når hun kommer tilbake? Hvordan skal 
hun greie å bygge bro mellom fortid og nåtid? Vi følger Johannas 
selvransakelse, men også hennes forsøk på å forstå og nærme seg 
sin mor.

I denne romanen graver Vigdis Hjorth dypere i mor-datter-
problematikken, og igjen skriver hun medrivende og dyptloddende 
om et tidløst tema.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Vigdis Hjorth
hjorth.vigdis@gmail.com 
416 89 671



Olaug Nilssen (f. 1977) 
Olaug Nilssen fekk sitt store gjennombrot med Få meg på, for faen 
i 2005. Sidan den gong har ho skrive bøker i mange sjangrar og 
markert seg som ei uvanleg og viktig stemme i norsk litteratur. I 
romanen Tung tids tale fortel ho med openheit om det å vere mor 
til eit funksjonshemma barn. I 2019 fekk ho Doblougprisen for 
forfattarskapen sin.

NOMINERT TIL BRAGEPRISEN 2020
- SKJØNNLITTERATUR - 

Yt etter evne,  
få etter behov 

av Olaug Nilssen

Det Norske Samlaget
www.samlaget.no 

Kontaktperson i forlaget: 
Håkon Kolmannskog
h.kolmannskog@samlaget.no
474 13 781

Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer?

I Yt etter evne, få etter behov får vi eit innblikk i kvardagen til ein 
heilt vanleg familie som har slutta å vere vanleg. Lea ligg i senga 
og spelar Hay Day på iPaden og lurer på om ho har ME. Søstera 
Rakel balanserer på stram line, med åleineomsorg for psykisk 
utviklingshemma Benjamin, som Lea ikkje makta å vere mor for 
lenger. Mor til søstrene, Gudrun, er opptatt med å vere der for 
dottera Linda og hennar familie. Ein dag då Benjamin skal leverast 
etter eit avlastingsopphald, er ikkje Rakel der for å ta imot han.

Med Yt etter evne, få etter behov har Olaug Nilssen skrive ein 
humoristisk og alvorleg roman, og ei forlenging av tematikken i 
Tung tids tale frå 2017: Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer, i 
vår individualistiske tid? Og finst det balanse i rekneskapen mellom 
plikt og fridom blant menneska, ikkje minst blant medlemmane i 
ein familie?

 Kontaktinformasjon forfatter: 
Olaug Nilssen 
olaugnilssen@gmail.com
957 63 082



Per Marius Weidner-Olsen (f. 1963) 
Per Marius Weidner-Olsen er født i Bærum og bosatt i Færder 
kommune. Han debuterer som forfatter med romanen Jeg hadde en 
oppvekst nesten som min egen høsten 2020.
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Jeg hadde en oppvekst 
nesten som min egen
av Per Marius Weidner-Olsen

 Romanens hovedperson vokser opp her på 1970-tallet. Under en 
ganske alminnelig hverdag skjuler det seg en oppvekst preget 
av stjeling, overgrep og utenforskap. Det er fremmede, menn 
og kvinner, som lokker med chips, is eller annet som kan se ut 
som omsorg, det er penger i jakkene og veskene som tanter og 
onkler legger fra seg når det er selskap, og ikke minst er det alle 
sparepengene i skatollet inne hos snekkeren på låven. Gutten drives 
av spenning og nysgjerrighet, skam og ydmykelse, like mye som av 
rotløshet og savn etter tilhørighet.

I dag er skogen og parken bebygd med eneboliger, låven er revet og 
villaene solgt, og det som hendte, slik det utspilte seg den gangen, 
er utilgjengelig. Men spørsmålet er det samme nå som da: Hvis 
oppvekstens skyggesider blir sett eller fortalt om, vil da befrielse 
finne sted?

Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen er en dypt fascinerende og 
elegant komponert roman om utsatthet, fortielse, skyld og soning 
- og om det taptes plagsomme nærvær og minnenes forvaltning av 
det.
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Kontaktinformasjon forfatter: 
Per Marius Weidner-Olsen
weidnerolsen@gmail.com
415 11 458   
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