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Skjønnlitteratur

Maren Uthaug, som har røtter i Tana, debuterte som romanforfatter med «Og sådan blev det» høsten 2013. Den
fikk svært god mottagelse og kritikk i Danmark. Romanen er nå oversatt til norsk. Hun har tidligere gjort seg
bemerket med sine tegninger og satirebøker. Om samiske Risten som flyttet med sin far til Danmark som 7-åring.
Romanen forteller om familiehemmeligheter, identitet og overlevelse.
ISBN: 9788283130164. Bastion forl., 2014. 299.-

Skole-Petter Anna er et humoristisk, fantasifullt og moderne samisk eventyr for barn i alle aldre. Vi følger SkolePetter Anna, papegøyen señorita Rosalita og deres merkverdige venner i kampen mot kjedsomheten i Karasjok.
Løsningen blir etableringen av et senter for halsbrekkende samiske leker.
ISBN: 978-82-999778-0-7. e.m. wersland forl., 2014. 113 s. 300.-

Ungdomsroman. Hovedpersonen er 15-årige Josef som har et stort talent for skiløping. Vi følger han og hans venner
og deres utfordringer i hverdagen og fritiden. Romanen inneholder alt fra actionfylt handling til brennhet
kjærlighet og overraskende vendinger for leseren. Nordsamisk tekst. Den norske utgaven heter Jeg er en skiløper.
ISBN: 978-82-8263-160-0. ČálliidLágádus, 2014. 101 s. Innb. 225.-

Siri Broch Johansen: Jeg er en skiløper
Norsk oversettelse av ungdomsromanen Mun lean čuoigi.
ISBN: 978-82-8263-157-0. ČálliidLágádus, 2014. 93 s. Innb. 225.-

Faglitteratur

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir årlig ut en rapport med kommentert samisk statistikk om ulike
emner. Rapporten skal bidra til økt kunnskap som kan brukes i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,
budsjettforberedelser og tiltaksutvikling. Sámi logut muitalit 7/Samiske tall forteller 7 er viet samisk næringsliv.
Er tilgjengelig i elektronisk versjon som pdf. Sámi allaskuvla, 2014. 134 + 141 s. 100.-

Samisk statistikk 2014 presenterer statistikk fra de samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet, kalt STNområdet. Rapporten inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning,
utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift,
jordbruk samt fiske og fangst. Tekst på norsk og nordsamisk.
ISSN: 1892-7513. ISBN: 978-82-537-8843-2(trykt versjon)/978-82-537-8844-9 (elektronisk versjon). Statistisk
sentralbyrå, 2014. 151 s. 260.-

I anledning Sametingets 25-årsjubileum har de gitt ut denne boka om kunsten som finnes i
Sametingsbygningen i Karasjok. Helt siden innflytningen i 1989 er kunst, fotografier og gjenstander registrert.
Sametingets inneholder kunstverk fra opprettelsen i 1989, innkjøpte kunstverk i ettertid og gaver gitt til
Sametinget fra besøkende og ved spesielle anledninger. Samlingen inneholder også gaver gitt fra
privatpersoner. ISBN: 978-82-91200-20-0. Samediggi, 2014. 99 s. Innb. 250.-

Jubileumsbok gitt ut i anledning Sametingets 25-årsfeiring 9. oktober 2014. Marit Myrvoll har skrevet om
Sametingets åpning i 1989. Deretter følger artikler skrevet av sametingspresidentene Ole Henrik Magga, SvenRoald Nystø, Egil Olli og Aili Keskitalo. Boka inneholder også fagartikler om ulike temaer. Parallelltekst på
nordsamisk og norsk.
ISBN: 978-82-91200-19-4. Sámediggi, 2014. 307 s. Innb. 300.-

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har gitt ut denne samlingen med eventyr og fortellinger i
forbindelse med sitt 30-årsjubileum i 2013. Eventyrene som er med i boka er fra Varangerområdet, de fleste
fra Nesseby. Noen få er også fra nabokommunen Tana. De er samlet inn og skrevet ned mellom 1867 og 1920årene av professorene Friis, Qvigstad og Lagercrantz. Eventyrene er inndelt etter temaer. Boka har
parallelltekst på norsk og nordsamisk. ISBN: 978-82-7746-012-3. Váqrjjat Sámi Musea, 2013. 147 s. 300.-

2011 er et merkeår i svensk historie. Da gikk for første gang en rettslig prosess de svenske samenes vei med
Nordmalingdomen i Högsta Domstolen. I boken beskrives den juridiske prosessen av advokatene som
representerte samebyene. Forfatterne av artiklene representerer ulike fagområder og bidrar med sine ulike
erfaringer, kunnskap og etnisk tilhørighet. Alle deler synet om at samene som urfolk utgjør en umistelig del av
det svenske samfunnet og svensk historie. Svensk tekst.
ISBN: 9789175174877. Recito Förlag, 2013. 431 s. Heftet. 372.-

Dag Ove Johansen ga i 2002-03 ut romanserien Sjamanen rike (12 bind) om samisk utvandring til Alaska i 1894
og 1898. Landet bakom er en dokumentarbok om tre generasjoner Tornensis fra Kautokeino i amerikansk og
kanadisk tjeneste. Amerikanske myndigheter hentet flere samiske familier fra Finnmark over til Alaska i 1894
og 1898 for å lære inupiatene tamreindrift.
ISBN: 978-82-995164-6-4. Dag Ove Johansen/Bondes forlag, 2014. 156 s. Heftet. 250.-

Historiker og førstebibliotekar Ellen Alm har skrevet bok om samiske Kisten Iverdatter, som var den siste som
ble brent på bål som heks 1674. Det skjedde etter en av de verste og mest omfattende trolldomsprosessene i
amtets historie. Boka beskriver hekseprosessen mot Finn-Kirsten basert på de originale saksdokumentene.
ISBN: 978-82-8305010-3. Museumsforl., 2014. 251 s. Heftet. 290.-

Glødende mørketidsland er bok nummer 5 i serien «Levende sagntradisjon fra Nord-Norge». Boka er delt opp
geografisk, etter innsamlede sagn fra Finnmark, Troms og Nordland. Tidligere bøker i serien er: Hodeløse
menn og ihjelfrosne haikere (2002), Det uforklarlige Nord-Norge (2010), Det usynlige nord (2012) og Det
skjulte Nord-Norge (2013).
ISBN: 978-82-92742-21-1. Arktisk forl., 2014. 160 s. Heftet. 230 s.

Lydbøker

Lydbokversjon av Inger Haldis Ápmirs diktsamling til konfirmanter Čáppa – dego easkka láddan luomi fra
2013. Diktene handler om utfordringer til ungdom som vil prøve et selvstendig liv og ikke ønsker at foreldrene
skal vite alt. Gudstro, tvil og kjærlighet til naturen er også temaer. Aldersgruppe: 12-16 år. Nordsamisk.
ISBN: 978-82-8263-159-4. ČálliidLágádus, 2014. 100.-
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