Mandag går startskuddet for årets Mammut
Mammutsalget er det største boksalget i Norge. I år er det 131 år siden det
aller første store boksalget fant sted.
-Det store utvalget av bøker til gode priser gjør Mammutsalget populært og aktuelt! Her er det
bøker for alle, om du ønsker deg en god roman, bøker til barna eller trenger en ny kokebok. Du
finner bøker om å reise, trene, gå på tur i fjellet, fiske, eller til innesysler som strikking og baking.
På Mammutsalget er det bøker for enhver smak! sier Trine Stensen, direktør i
Bokhandlerforeningen.

Så mange som tre av fire nordmenn kjenner til Mammutsalget, viser en undersøkelse gjennomført av
Ipsos MMI i 2016.
Hele 453 bokhandlere gjør nå klart til Mammutsalg. For tredje år på rad er e-bøker med på Mammut,
i år med så mange som 451 titler. I alt er det i overkant av 1200 unike titler på årets salg.
Utvalget spenner fra romaner, biografier og dokumentarer, til flotte illustrerte praktbøker og barneog ungdomsbøker. Som vanlig er hele 90 prosent på Mammut for første gang.
-På Mammutsalget finner du bestselgerne du ikke rakk å lese i fjor, du kan oppdage nye forfattere,
og kanskje prøve en e-bok for første gang, sier Cecilie Brun Løwe, prosjektleder Mammutsalget.
De to mest populære titlene, basert på bokhandlernes innkjøp, er Svøm med dem som drukner av
Mytting og En mann ved navn Ove av Fredrik Backman. Neste på listen er den mest forhåndsbestilte
sakprosatittelen: Norsk etymologisk ordbok av Yann de Caprona. Den mest forhåndsbestilte
barneboka er Barnas beste sangbok redigert av Erling Kagge.

Fakta om Mammut
 Mammutsalget er det største boksalget i landet, både når det gjelder antall titler og
bokhandler og forlag som er med.
 I alt er det i overkant av 1200 unike titler. Antall papirbøker er 787, antall lydbøker er 25, og
antall e-bøker er 451. Det er 453 påmeldte bokhandlere, inkl. nettbokhandlere, og 73 forlag
på årets Mammutsalg.
 Mammutsalget har lange tradisjoner. Det første salget fant sted så tidlig som i 1885.
 Tittelen bokhandlerne har forhåndsbestilt mest av er Svøm med dem som drukner av Lars
Mytting. Den mest forhåndsbestilte sakprosatittelen er Norsk etymologisk ordbok av Yann de
Caprona, og den mest forhåndsbestilte barneboka er Barnas sangbok redigert av Erling
Kagge.
 Mammutsalget er et samarbeid mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.
 En undersøkelse av Ipsos MMI fra 2016, viser at tre av fire nordmenn kjenner til Mammut.
 Mammutsalget varer i to uker fra 15. – 27. februar.
Åpning av mammutsalget

Det tradisjonelle åpningsarrangementet i år er hos Ark Egertorget i Oslo, fra kl.
07.00-10.00
Her blir det underholdning og man kan hilse på:


Arne Hjeltnes som er aktuell med både roman og kokebok på årets Mammutsalg.






Lars Barmen. Aktuell med boken «90 retter til Ingrid Espelid Hovig» på Mammutsalget.
Hanne Kristin Rohde. Hennes kriminalroman «Mørke Hjerter» er en av de 15 mest bestilte
bøkene til bokhandlene i årets Mammutsalg.
Lars Mytting. Forfatteren av en av de mest omtalte romanene i 2014, «Svøm med dem som
drukner».
Lisa Aisato N’jie Solberg. Barnebokforfatter og illustratør som er aktuell med to vakre
billedbøker på Mammut.

Ta turen ned til oss for frokost, bokprat og åpning av boksalget!
Årets titler:
 Mammutsalget egen nettside: www.mammutsalg.com.
 Nettversjonen av Mammutkatalogen: Klikk for å laste ned
Kontaktinfo:
Cecilie Brun Løwe, prosjektleder i Bokhandlerforeningen, 934 42 425
Trine Stensen, administrerende direktør Bokhandlerforeningen, 950 60 117
Kristenn Einarsson, administrerende direktør Forleggerforeningen, 901 29 711
Beste hilsener
Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen

