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Debattene om Open Access og det som for 
tiden skjer i universitets- og høyskolesektoren 
rundt tellekantsystemer og publiseringspoeng, 
er viktige å følge med på. Endringer kan skje 
fort: På et seminar i regi av Vitenskapsakademiet 
forleden mente for eksempel rektor ved HiAO 
og styreleder i CRIStin, Curt Rice, at vi kunne 
snu opp-ned på det akademiske publiserings-
systemet i Norge, «just like that». Det var jo 
bare å bestemme at tellekantsystemet og tilset-
tingskomiteer kun skulle gi uttelling for Open 
Access-publikasjoner. Vipps! Forestillingen om 
at man egentlig bare kan «flippe det hele» røper 
en sterk vilje til institusjonell omveltning, for å 
si det mildt.

Men ooops! Har man tenkt nok på hvordan 
faglig formidling på norsk blir etter revolusjo-
nen? Hva blir konsekvensene for forskernes 
akademiske frihet, om valg av publiseringskanal 
bestemmes av ledelsen? Og er det greit at ingen 
har forventninger eller tanker om forfatterens 
økonomiske interesser innenfor Open Access? 
For NFF er det spesielt et spørsmål om hvordan 
kopivederlagene som idag kommer til NFF fra 
UH-sektoren, kan opprettholdes. 

Det er Kunnskapsdepartementet og CRIStin, 
med Universitets- og høyskolerådet, Fors-
kningsrådet og bibliotekssektoren på lag, som 
driver utviklingen frem. CRIStin er en depar-
temental node i den digitale utviklingen, lagt til 
USIT ved Universitetet i Oslo. De forhandler 
konsortium-avtaler med internasjonale forlag 
om abonnementsavtaler og lisenser for UH-
sektoren, og bygger nasjonale, digitale arkiver 
og delingsplattformer for vitenskapelig publi-
sering. Sammen med universitetsbibliotekene 
har de lenge varslet om det ublu internasjonale 
forleggeriet og den håpløse situasjonen som 
bibliotekene er kommet i, når de må bruke sine 
innkjøpsbudsjetter på overprisede «tidsskrift-
pakker». Skrekkeksempelet med Elsevier, som 
i fjor hadde et gigantoverskudd og en profitt-
margin på 37 %, viser en monopolkapitalist av 
verste sort.

I dette perspektivet er det lett å ønske Open 
Access velkommen, og til tross for skepsis til 

piratkopiering og delingsøkonomi, er også jeg 
besnæret av ideer og tankegods innenfor «open-
science»-bevegelsene. Som universitetsansatt 
forsker forventet jeg også å kunne lese og bruke 
vitenskapelige artikler nærmest friksjonsløst, 
og det var lett å glemme at andre måtte betale 
dyrt for det samme. Betalingsmurer holder 
mange gode forskere utenfor, og det virker både 
urettferdig og kontraproduktivt på forskningen. 
Spesielt i forskningsfrontene innenfor natur-
vitenskap, medisin og realfag er det viktig at 
kunnskap kan deles, brukes og etterprøves raskt. 

Men norsk forlagsbransje er ikke helt sammen-
lignbar med Elsevier, og løsningen med å droppe 
salg og abonnementer og hente penger fra finan-
sieringsinstitusjonene, er ikke uproblematisk 
for forfatterne. Forlagene mister incentiver til 
å selge, markedsføre og distribuere, og forskere 
må mer og mer distribuere sine tekster og utvikle 
sine forfatterskap selv. I «gull-modellen» for 
Open Access er det heller ingen vederlagsmidler 
å hente for Kopinor eller NFF, og du vil ikke 
kunne påberope deg rettigheter til kollektive 
vederlag på dette grunnlaget. Bruken av telle-
kantsystemene i de pågående endringene skaper 
samtidig uheldige språkpolitiske virkninger, 
spesielt innenfor samfunnsfag og humaniora. 
Alle incitamentene peker i samme retning: bort 
fra norsk språk, bort fra norske tidsskrifter, og 
bort fra formidling til en norskspråklig offentlig-
het. I følge Hege Gundersen, forlagsdirektør i 
Universitetsforlaget, merkes det allerede at det 
er vanskelig å motivere forskere til å skrive lære-
bøker og fagartikler på norsk. En av årsakene er 
at de bare rangeres på «nivå-1», og det er større 
sjanse for å få høye publiseringspoeng om man 
skriver på engelsk. Men alle skriver best på 
sitt eget språk, og hvis norsk ikke brukes til å 
formulere morgendagens kunnskap, vil vi miste 
det. På et fremmed språk har man også mindre 
kontroll over fremstilling og formidling. Det 
er derfor viktig at norske forskere skriver godt 
norsk og benytter profesjonelle oversettere, når 
et internasjonalt publikum skal nås.

Tilgjengelighet er heller ikke det samme som 
formidling til offentligheten. Selv om forsknin-
gens resultater blir digitalt tilgjengelige, er de 

først og fremst tilgjengelige for spesialister og 
fagpersoner. Å formidle til et bredere publikum, 
på norsk, vil fortsatt være en viktig oppgave. 
Dersom dette ikke belønnes eller dyrkes som del 
av en profesjonell etos, vil «kontrakten» mellom 
forskere og samfunnet forøvrig, bli svekket.
 
Vi må til slutt spørre om den akademiske 
friheten blir berørt av det som nå skjer rundt 
akademisk publisering. Når finansieringen skal 
komme fra universitetene eller forskningsrådene 
vil det kunne oppstå rivalisering mellom fors-
kningsmiljøer om knappe publiseringsmidler. 
Det er også fare for at kvaliteten på forleggeriet 
og redaksjonene går ned, og at vi får mange åpne 
arkiver for middels god forskning, men vanske-
ligheter med å finne forskningsfronten. Og vil 
man egentlig klare å bryte de internasjonale tids-
skriftforlagenes økonomiske makt uten samtidig 
å ødelegge den faglighet og profesjonalitet de 
står for? 

NFF bryr seg spesielt om forskeren som forfatter 
og vil følge godt med i de pågående endringene 
i UH-sektoren. Det er flott om også dere, våre 
medlemmer i UH-sektoren, engasjerer dere 
og målbærer forfatterinteressene i tiden som 
kommer.

Tore Slaatta. Foto: Annica Thomsson.

Flipp, Vipps – Ooops!
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Det å gjøre nettversjonen kjent blir en av de 
viktigste oppgavene i årene som kommer, slås 
det fast i årsmeldingen for 2015 (tilgjengelig her: 
https://meta.snl.no/%C3%85rsmelding/2015).

Tallet på brukere øker kraftig 
Store norske leksikon har høye brukertall, kom-
mer høyt i søkeresultatene i Google og leses 
mye. Leksikonet byr oss 190 000 artikler på 
nett. Lesertallene stiger kraftig år for år, og ved 
utgangen av 2015 nådde oppslagsverket 2 mil-
lioner unike brukere i måneden. Snl.no nærmer 
seg topp 10-lista over de mest besøkte norske 
nettstedene på ukesnivå, og er det nest største 
ikke-kommersielle nettstedet publisert i Norge. 
Den overveldende delen av brukerne, 92 prosent 
kommer til snl.no fra Google. Henvisninger fra 
tradisjonelle medier og sosiale medier er også 
viktig. Lesningen av leksikonet er i ferd med å 
flytte seg fra desktop (datamaskiner) til mobil, 

De aller fleste nordmenn har hørt om Store norske leksikon. 
Det gamle papirleksikonet var svært godt kjent, den moderne 
digitale versjonen derimot er best kjent blant unge; særlig 
skoleelever og studenter. Blant eldre deler av befolkningen er 
det mange som ikke er klar over at leksikonet finnes på nett. 

og andelen mobilbrukere steg til 40 prosent i 
2015 (opp fra 34 prosent i 2014). Men altså: det 
er ennå mye å hente, leksikonet når for få i de 
eldre aldersgrupper. 

Fra prosjekt til forening
I tida fra 2010 frem til i dag har snl.no gått fra å 
være et prosjekt til aksjeselskap og er nå en for-
ening. Bak har det hele tida stått fire engasjerte 
organisasjoner som har drevet det frem. Det er 
Det norske Vitenskapsakademi, Stiftelsen Fritt 
Ord, Sparebankstiftelsen og Norsk faglitterære 
forfatter- og oversetterforening. Sentrale perso-
ner har vært Francis Sejersted, Nils Christian 
Stenseth, Trond Andreassen og sjefredaktør 
Anne Marit Godal. Foruten de ovennevnte 
organisasjonene er i dag alle universitetene 
medlem og det siste tilskuddet er Høgskolen 
i Oslo og Akershus som tegnet medlemskap 
i begynnelsen av 2016. Medlemskontingent 
fra disse institusjonene danner grunnlaget for 
økonomien sammen med et årlig tilskudd fra 

 Tekst: Red.

Kulturdepartementet.   
 Universitetene spiller en sentral rolle i 
formidling av fagstoff i leksikonformat. Ved 
utgangen av 2015 hadde snl.no 537 fagansvarlige. 
52 prosent er tilknyttet universitetene, og blant 
dem finner vi mange av landets mest aktive 
unge forskere. Kvinneandelen øker, og er nå 31 
prosent. Store norske fungerer nå som en for-
midlingsdugnad med kontakt mellom fagfolk 
og allmennhet. 22000 artikler ble oppdatert i 
løpet av 2015 og det ble publisert 2360 helt nye 
artikler. Oppdatering skjer i samråd mellom 
redaktørene og de fagansvarlige, og de mest 
leste artiklene blir prioritert.

Store norske og Wikipedia
Det er en utbredt oppfatning at det er et 
konkurranseforhold mellom Store norske og 
Wikipedia. Redaksjonen i Store norske mener 
at de to oppslagsverkene gjør offentligheten 
bedre på hvert sitt vis: Store norske er på sitt 
beste i definisjoner og analyser der god fag-
lig forståelse tilfører merverdi. Wikipedia er 
god på informasjon om f.eks. alle mennesker 
i offentligheten eller geografiske enheter, men 
har ikke  den faglige kvalitetssikringen som 
Store norskes publiseringsmodell gir. I Store 
norske leksikon er det utvalgte fagansvarlige 
som redigerer og bestemmer det publiserte 
innholdet, mens hos Wikipedia kan alle som 
ønsker det publisere løpende. I Store norske 
signeres innholdet, mens det på Wikipedia kan 
publiseres anonymt.
 Antall bidragsytere i norske Wikipedia 
og Store norske er relativt likt. Antall aktive 
bidragsytere på norsk Wikipedia er ifølge siste 
årsrapport 442 på bokmål og 34 på nynorsk, 
samlet 476 personer. I Store norske var 360 fag-
ansvarlige aktive mens 524 andre bidro, samlet 
884 personer. Store norske utvider tilfanget av 
skribenter på norsk nett og sørger for at forskere 
bidrar med varig og fritt tilgjengelig kildema-
teriale om helheten i norsk fagkunnskap. Det 
er en stor oppgave fremover å bygge opp denne 
forståelsen og å sørge for at også høyskolesekto-
ren i større grad tar del i formidlingsdugnaden. 

Ny styreleder
Store norske holdt sitt årsmøte 30. mars i år, og 
etter 5 år som styreleder overlot NFFs Trond 
Andreassen styrelederklubben til Knut Olav 
Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Styret 
fikk en kraftig fornyelse med nye representanter 
fra Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet 
i Bergen og Nord Universitet. En slik solid 
forankring i universitetssektoren blir viktig i 
årene fremover. ◆

Store norske Leksikon 

– rivende utvikling og fremtidige utfordringer

F.v.: Påtroppende SNL-styreleder Knut Olav Åmås (direktør i Stiftelsen Fritt Ord) og tidligere styreleder Trond Andreassen (NFF). 
Foto: Gøran Karlsvik
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Endringer i NFFs stipendordninger 
– hva innebærer det?
Arbeidet med disse endringene har pågått i et 
drøyt år. Alle relevante organer i foreningen 
og fondet har vært involvert, i tett dialog med 
administrasjonen. Vi har også lagt vekt på å 
inkludere medlemsmassen i prosessen. Høsten 
2015 ble det avholdt medlemsmøter i Hamar, 
Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, 
Oslo, Tromsø og Bodø, der en forslagsskisse 
ble presentert og diskutert.
Hensikten med disse møtene var å gi medlem-
mene mulighet til å si sin mening om forslaget, 
til å fremme kritikk og å komme med innspill 
til forbedringer. Innspillene vi fikk fra med-
lemsmøtene la føringer for det endelige forsla-
get, som ble lagt frem under årsmøtet.

Endringene består av fire ledd, som henger 
sammen:
1. Vi innfører to søknadsfrister og behandlings-
runder i året (vår og høst), i stedet for én.

2. Vi slår sammen følgende stipender til en  
felles ordning:
• Ordinære prosjektstipend
•   Debutantstipend
•   Stipend til å skrive faglitteratur for barn  
 og unge
•   Stipend til forfattere med innvandrerbak- 
 grunn
•  Stipend til å popularisere naturvitenskap,  
 real- og teknologifag.

3. Vi opphever kravet om å ha skrevet og utgitt 
100 sider faglitteratur for å komme i  betrakt-
ning for prosjektstipend.

4. Vi fjerner aldersgrensen for visse prosjekt-
stipend.

Spennende endringer i NFFs 
stipendordninger!
Det ble under Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings årsmøte 10. april 
foreslått og vedtatt vesentlige endringer i Det faglitterære fonds stipendordninger, 
som trer i kraft fra 2017. Kort oppsummert vil endringene bety større fleksibilitet for 
stipendsøkere, åpne for nye søkergrupper og bidra til en tydeligere NFF-profil.

Følgende stipend omfattes ikke av forslaget:
• Reisestipend
• Honnør- og utvidet honnørstipend
• Aktualitets- og debattstipend
• Treårig arbeidsstipend
• Fortløpende prosjektstipend til oversettere

Så hvorfor innfører vi disse endringene?
For å innlede svaret med et spørsmål: 
Hva har Morten Strøksnes Havboka, Marte 
Michelets Den største forbrytelsen og Steffen 
Kvernelands Munch-biografi til felles? Minst 
to ting. For det første er alle Brageprisvinnere 
i sakprosasjangeren, det mange vil mene er vår 
viktigste litterære pris, i henholdsvis 2015, 2014 
og 2013. For det andre har ingen av dem mottatt 
ordinære prosjektstipend fra NFF. To av dem, 
Kverneland og Michelet, fikk imidlertid støtte 
fra Fritt ord, vår gode nabo i Uranienborgveien 
2, som har hatt en økning i antallet søknader 
om støtte til bokprosjekter de siste årene.
 Dette står i motsetning til oss, der det de 
siste tre årene har vært en nedgang i antallet 
søknader om prosjektstipend. Dette er en trend 
som står i kontrast til tendensen vi hadde årene 
før, frem til 2013, der antallet søknader steg. 
Nedgangen er ikke dramatisk. Den ligger på 
rundt 10 prosent fra toppåret 2013. Likevel 
mener vi at det er viktig å ta denne tendensen 
på alvor og spørre oss om stipendordningene 
fungerer godt nok.

Styrket NFF-profil
NFF bør være den viktigste økonomiske støt-
tespilleren for utvikling av ny norsk sakprosa. 
At de tre foregående vinnerne av Brageprisen 
i sjangeren sakprosa ikke har oss på sin kolo-
fonside, bør vekke undring. Vi er nødt til å 
stille spørsmålet om det er noe vi kan gjøre 
annerledes i måten vi har strukturert stipend-
ordningene på.

 Endring av stipendordningene har dette 
som bakgrunn. Vi ønsker å tydeliggjøre NFFs 
profil ved slå sammen en del av stipendene på 
forfattersiden til én felles ordning, én felles sats-
ning, som kan frontes i offentligheten med enda 
større kraft, for derigjennom å tydeliggjøre 
NFFs rolle som den viktigste støttespilleren 
for norske sakprosaforfattere. Når du vurderer 
hvor du skal søke støtte til et sakprosaprosjekt, 
bør din første tanke være NFF. Ikke Fritt ord 
eller Kulturrådet.

To søknadsfrister i året og opphevet 100- 
siderskrav
At vi innfører to søknadsfrister i året kan leses 
inn i den samme ambisjonen. Den forrige 
ordningen, med én søknadsfrist i midten av 
oktober, ga etter vårt syn ikke tilstrekkelig med 

 Tekst: Joakim Hammerlin (styreleder i Det faglitterære fond)  

Styreleder i Det faglitterære fond, Joakim Hammerlin, presen-
terer forslag om endringer i stipendordning på NFFs årsmøte. 
Foto: Nina Herland
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Stor stemning i salen og flertall for endringer i stipendordninger på NFFs årsmøte. Foto: Nina Herland

fleksibilitet for forfatterne. Det er ikke gitt at 
et bokprosjekt kan settes på vent for å samsvare 
med NFFs søknadsrytme. Derfor innfører vi to 
søknads- og behandlingsrunder, én på våren og 
én på høsten.
 Dette innebærer å legge seg tettere opp til 
ordningen for aktualitets- og debattstipend, der 
man har fire søknadsfrister i året. Aktualitets- 
og debattstipendene har vært en stor suksess: 
Antallet søknader har vokst raskt og gjen-
nomføringsprosenten – altså at det blir bøker 
av stipendene – er høy. I denne sammenheng 
er det også verdt å merke seg at det ikke fin-
nes noe absolutt krav om å ha utgitt 100 sider 
faglitteratur for å kunne søke aktualitets- og 
debattstipend, slik det er for de ordinære pro-
sjektstipendene. Dette peker mot den neste 
endringen: Å fjerne 100-siderskravet.
 Til nå har administrasjonen brukt mye 
tid og ressurser på å kontrollere om søkerne 
oppfyller dette kravet eller ei. Siden vi nå skal 
forøke antallet søknadsfrister, forutsetter dette 
at man letter den administrative byrden på 
andre områder. Vi opphever altså 100-siders 
kravet.

Grafisk sakprosa og akademia
Begrunnelsen for hvorfor vi fjerner dette kra-
vet er sammensatt. Arbeidsbelastningen det 
legger på administrasjonen er én årsak. Like 
viktig er dette: Slik situasjonen er i dag faller 
mange grupper utenfor kriteriene for å kunne 
søke stipend hos NFF. Nevnte Brageprisvin-
ner Kverneland er et eksempel. Kverneland 
skriver innenfor sjangeren grafisk sakprosa. 
Fordi tekstmengden i disse utgivelsene ofte vil 

være liten, vil grafiske sakprosabøker sjelden gi 
nok sider til å kvalifisere til ordinære prosjekt-
stipend. Vi kan altså være i den paradoksale 
situasjonen at en Brageprisvinnende sakprosa-
forfatter kan falle utenfor kriteriene for å kunne 
søke støtte fra oss.
 Man kan selvsagt innvende at forfattere 
som skriver grafisk sakprosa utgjør en begrenset 
gruppe. La meg derfor trekke inn andre grup-
per, som er betydelig større i antall. Yngre 
akademikere er et eksempel. Som mange av 
dere vet, skaper tellekantsystemet sterke ins-
entiver for å publisere vitenskapelige artikler på 
engelsk. Ettersom dette nærmest ikke genererer 
vederlagsmidler til fondet, vedtok årsmøtet i 
2014 at bare vitenskapelige artikler skrevet på 
samisk og skandinaviske språk skulle telle som 
grunnlag for å kunne søke stipend.
 En rekke yngre akademikere kan dermed 
risikere å havne utenfor stipendordningene: De 
har ikke publisert 100 sider faglitteratur i rett 
språkdrakt, og kan derfor ikke søke ordinære 
prosjektstipend. Hvis de skal skrive en fagbok, 
er det ikke gitt at prosjektet sorterer innenfor 
rammene for aktualitets- og debattstipend. 
Dermed er de også avsondret fra å søke dette 
stipendet. Og er de over 40 år, som ikke diskva-
lifiserer en fra betegnelsen «yngre» i akademisk 
sammenheng, kan de heller ikke søke debutant-
stipend.
 Journalister og andre skribentgrupper som 
ønsker å skrive sakprosa, kan støte på liknende 
problemer. Dette er den viktigste grunnen til 
at vi fjerner 100-siders kravet, og – som en 
konsekvens av det – også aldersgrensen for visse 
stipendordninger.

NFF gjør porten litt videre
Vil dette innebære økt konkurranse om 
stipendmidler? Ettersom målet med disse 
endringsforslagene er å øke søknadstilfanget, er 
det ærlige svaret på spørsmålet ja. Samtidig vil 
jeg berolige NFFs medlemsmasse med at dette 
ikke er ensbetydende med at det å ha skrevet 
100 sider nå skal gjøres irrelevant. I avveiningen 
av hvilke prosjekter som skal få støtte, er vår 
vurdering av søkerens gjennomføringsevne et 
av de kriteriene vi vektlegger tyngst. En søker 
som tidligere har vist seg leveringsdyktig, vil 
åpenbart stå sterkere. Slik sett innebærer ikke 
forslaget om å fjerne 100-siderskravet at eta-
blerte sakprosaforfattere nå skal settes på like 
fot med debutanter. Det vi ønsker er å åpne opp 
for muligheten til å kunne søke stipend til et 
sakprosaprosjekt, selv om du er en bokdebutant. 
Hvis prosjektets kvalitet tilsier at det er støt-
teverdig, på tross av at søkeren mangler meritter 
som forfatter, bør det – etter vårt syn – kunne 
få støtte.
 Vi tror at vi ved å gjøre porten videre og 
åpne stipendene for flere grupper kan trekke 
nye medlemmer til NFF. Selv om foreningen 
i dag har stigende medlemstall, må vi ha en 
strategi for rekruttering. Gjennomsnittsalderen 
for NFF-medlemmer er 61 år, og på sikt må vi 
nå ut til nye grupper for å sikre foreningens 
fremtid. Kravet om 100 sider for å kunne søke 
medlemskap i NFF skal ikke endres. Men vi 
må legge til rette for at de som ønsker å bli 
sakprosaforfattere og har støtteverdige bok-
prosjekter, kan søke midler til å skrive, som 
er inngangsbilletten til medlemskapet i denne 
foreningen. ◆
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Frilans- og formidlingsutvalget arrangerte
to seminarer for fullsatt sal 
Det første seminaret hadde de aller minste 
(men kanskje også de viktigste!) leserne som 
tema: Hvordan skriver man god sakprosa for 
barn og unge? Hva skal til for at det satses på 
flere sakprosautgivelser for barn? Forfatter og 
litteraturforsker Agnes-Margrethe Bjorvand 
fortalte hvordan hun jobbet med sin kritiker-
roste biografi om Astrid Lindgren for barn, 
og deltakerne fikk gode og konkrete tips fra 
Bjorvand: fra det å finne riktig emne og stemme 
i boka til hvordan samarbeide med illustratør 
og overstyre redaktører når det trengs. I panelet 
satt også barnebokforfatter og redaktør Steffen 
Sørum og Arne Vestbø, som i tillegg til å være 
forfatter er seksjonsleder i Kulturrådet for blant 

Tradisjonen tro var det de styreoppnevnte utvalgene i NFF som sto for programmet i fagkonferansens andre 
del. Nytt av året var at flere av utvalgene arrangerte to parallellseminarer, og at årsmøtedeltakerne dermed 
kunne velge fritt mellom hele syv forskjellige seminarer. På Holbergs plass ble det hvisket både i lunsjen og 
under middagen om det beste seminarprogrammet på lenge.

annet litteratur. Samtalen ble kyndig leder av 
Ingvild Bræin, redaktør i Barnebokkritikk.no. 
Panelet pekte på hvor viktig det er å øke anseel-
sen til det å skrive for barn og unge, både blant 
annet forfattere og kritikere. Videre etterlyste 
de en enda større og bredere satsning på tvers av 
organisasjoner for å fremme denne litteraturen. 
 Det andre seminaret malte med de aller 
største penslene. Forfatter Åshild Eidem ledet 
samtalen mellom forfatterne Petter Nesser, 
Mahmona Khan og Dag O. Hessen om hvor-
dan det er å skrive stort om en verden som er i 
endring. Globale maktforskyvninger, kulturell 
og politisk polarisering, migrasjonsstrømmer, 
klimaforhandlinger og internasjonal terror – 
hvordan kan samtidslitteraturen fange slike 
omfattende historiske dreininger? På hver sin 

 Tekst: Nina Herland, Sigrun Feiring, Inger Sverreson Holmes og Kristin Torjesen Marti

Rapport fra årsmøteseminarene

måte har disse forfatterne skrevet om det som på 
én og samme tid angår oss alle og som samtidig 
er så stort at det kan gjøre oss apatiske. Forfat-
terne kom med interessante refleksjoner blant 
annet om hvordan de balanserer det objektive og 
det subjektive i denne typen bøker, og hvordan 
de forholder seg til målgruppen når de skriver. 

Læremiddelutvalget: om læremidler i 
fremtidens skole
Læremiddelutvalget inviterte til seminar om 
læremidler i fremtidens skole. Ludvigsenutval-
gets utredning legger opp til at både forfattere, 
forleggere, lærere og skoleeiere vil måtte tenke 
nytt rundt læremidler i årene fremover. Med 
dette som bakgrunn innledet Øystein Gilje, 
førsteamanuensis ved institutt for lærerutdan-
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Blide paneldeltakere på Frilans- og formidlingsutvalgets seminar 
om sakprosa for barn og unge. F.v.: Ingvild Bræin, Arne Vestbø, 
Steffen Sørum og Agnes-Margrethe Bjorvand. 
Foto: Lars Aarønæs

Fengende formidling i Oversetterutvalgets seminar «In vino 
veritas», med Morgenbladets mat og vin-skribent Knut Stene-
Johansen. Foto: Merete Franz

ning og skoleforskning, om hvordan læremidler 
velges og brukes i dagens skole. Han snakket 
også om hvordan fremtidens læremidler må 
tilpasses nye kompetansekrav, som det mye 
omtalte kravet om dybdelæring. Anne Mette 
Engvik, forlagssjef i Aschehoug undervisning, 
og Ketil Knutsen, fagdidaktiker i historie og 
lærebokforfatter, kommenterte hvordan de nye 
kompetansekravene stiller nye krav til hvordan 
forfattere og forleggere i fremtiden må utvikle 
læremidler, både analogt og digitalt.

Universitets- og høgskoleutvalget: akademisk 
publisering i endring og Open Access
Universitets- og høgskoleutvalgets seminarer 
handlet om akademisk publisering i endring. 
I det første ledet Kjell Lars Berge en samtale 
om hvilke rammebetingelser akademikere på 
høgskoler og universitetet har for å utgi fag- 
og lærebøker. Forlagssjef i Universitetsforlaget, 
Hege Gundersen, pekte på at kvalitetsreformen 
og tellekantsystemet har gjort det vanskeligere 
å få forskere til å skrive lærebøker. Samtidig 
har det har blitt lettere å få finansiering til 
vitenskapelige utgivelser i tidsskrift og anto-
logier. Grunnen til dette er at både lærebøker 

og andre fagbøker som settes på pensum, ikke 
regnes som vitenskapelige i tellekantsystemet, 
og dermed genererer de ikke publiseringspoeng 
for forskeren. Daglig leder i CRISTin, Katrine 
Weisteen Bjerde, redegjorde nærmere for skillet 
mellom vitenskapelige og ikke-vitenskapelige 
utgivelser som innføringen av tellekantsystemet 
medfører. Professor ved institutt for språkfag 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Norunn Aske-
land, fortalte om skrivelivet, og utdypet slik 
hvilke konsekvenser tellekantsystemet kan ha 
for en forskerhverdag. Samtidig ble det nevnt 
at det fra politisk hold er snakk om å innføre 
en formidlingsmodul i tellekantsystemet, eller 
andre intensivordninger for formidling. Hege 
Gundersen understreket at politikerne må 
skjønne at formidling på norsk og utforming 
av lærebøker og fagbøker for allmennheten, 
er viktig for kvaliteten på undervisningen, 
for forskningen selv, og ikke minst i et sam-
funnsperspektiv. Forskere må ikke isoleres i 
en intern og ekskluderende engelskspråklig 
artikkelkonkurranse. 
 En annen viktig endring er nye politiske 
føringer for at forskere skal publisere under 
såkalte fri lisens, som Open Access. Dette var 
utgangspunkt for neste seminar, ledet av NFFs 
generalsekretær Tore Slaatta. I januar nedsatte 
regjeringen en arbeidsgruppe som skal utar-
beide nasjonale retningslinjer for åpen tilgang 
til forskningsresultater. Regjeringens mål er at 
offentlig finansiert forskning skal være åpent 
tilgjengelig for den samme offentligheten. 
Seniorrådgiver i CRISTin, Nina Karlstrøm, 
redegjorde nærmere for politikken og hvordan 
den er forankret nasjonalt og internasjonalt. 
Margunn Aanestad, forsker ved universitetet i 
Oslo og medlem i arbeidsutvalget, redegjorde 
nærmere for utvalgets mandat og arbeid. I sitt 
innlegg uttrykte styremedlem i NFF og juspro-
fessor ved Universitetet i Oslo, Olav Torvund, 
bekymring for finansieringsordningen som 
følger av publisering under fri lisens: institutter 
med begrensede midler må betale for forskernes 
publisering, og det innebærer at akademikerne 
må kjempe til seg midler. Akademikere med 
løs institusjonstilknytning, som pensjonister 
og midlertidig ansatte, vil ha særlig problemer 
i et slikt system. I tillegg nevnte Torvund at 
publisering under Open Access utfordrer 
våre vederlagsordninger, siden Open Access-
publisering ikke generer kopivederlag, som 
NFF deler ut igjen i form av stipend. 

Oversetterutvalget: fengende om vinens rike 
univers
Oversetterutvalget inviterte også til to semi-
narer. Det første av dem omtales i egen sak 
på side 8-9. I det andre seminaret tok Knut 
Stene-Johansen, alias Kimmeridge, oss med på 
en lystig reise inn i vinens verden med impone-
rende kunnskap, diktresitasjon og anekdoter.
I både poetiske og prosaiske tekster er vin et 
område det skrives mye om. Vinen finner vi 
både innen kunst, vitenskap, landbruk, politikk 

og litteratur – og er i en eller flere gestalter et 
felt mange oversettere må forholde seg til. Der-
for spurte vi Knut Stene-Johansen om å fortelle 
oss mer om vin som fagområde. Knut skriver 
om mat og vin i Morgenbladet. Til daglig er 
han professor i allmenn litteraturvitenskap ved 
Universitetet i Oslo og oversetter av blant annet 
Roland Barthes fra fransk.
 Og Knut fortalte. Både om vinen som 
vitenskap og om fagtermer og trender. Vi 
lærte om vinenes terroir, om bruk av svovel 
og naturviner, om oksidering, bitterstoffer og 
restsødme, om hva en vinøs vin er og at det fin-
nes Kimmeridge-kalk, altså østersholdig kalk, 
i Chablis. Vi snakket om oversettertabber på 
feltet og om Baudelaire og vinens sjel. Vi fikk 
høre at Beaujolais er en vin uten viljestyrke og 
lærte om bruk av aromahjul og smakstrekant 
som hjelpemidler til å beskrive en vinopplevelse.
 Vinspråket er nemlig et helt eget språk, 
strengt og for de innvidde. Man må for eksem-
pel aldri si at en vin er «skjønn», selv om «flott» 
går helt fint. Her gjelder også moter: «kremet 
champagne» er et av dagens in-uttrykk. «På 
duft» eller «på nesen», «med sublim frukt» 
eller «hederlig frukt», «med innslag av» eller 
«med streif av» faller også i god jord hos kjen-
nerne. Originalitet innenfor rammene settes 
det også stor pris på, toppet av Aftenpostens 
vinanmelder Geir Salvesen, som har skrevet 
følgende: «For en smaksbombe. Fullstappet av 
sviske, daddel, varmt kjønn og kamelsvette i 
lukten. Som et dampende harem i heten.»
 For hvordan beskriver man noe så indivi-
duelt som lukt og smak? Det er noe uutsigelig 
ved vinen – som et dikt. Men gjennom semio-
tisering forsøker man å sette ord på erfaring. Vi 
nærmer oss Platon. Hvordan fikk tingene sitt 
navn? Hvor kom ordene fra? Roland Barthes 
har sagt at alt kan forstås språklig (selv om ikke 
alt kan oppleves språklig). Og med alt dette i 
tankene gikk vi videre til årsmøtets aperitiff, 
som nå hadde fått en ny dimensjon. ◆
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På den europeiske arenaen har det i de senere 
årene dukket opp nye aktører på forlagsfeltet. 
Aktører som liberaliserer bokmarkedet og 
utfordrer eksisterende avtaleverk. Det er ikke 
uvanlig at oversettere blir bedt om å undertegne 
individuelle avtaler der de lover ikke å diskutere 
honoraret sitt med andre, og der de frasier seg 
åndsverksrettigheter, i såkalte buyout-avtaler, 
og mister retten til å ha navnet sitt på verket.

I Norge har vi vært beskyttet av normal-
kontrakten i 114 år. Den er fremforhandlet 
med Forleggerforeningen av NFF og Norsk 
oversetterforening og regulerer både priser 

Oversetterutvalget: 

Er det plass nok til alle?
Oversetterutvalgets første parallellseminar under Den faglitterære årskonferansen 9. april var en 
panelsamtale ledet av advokat Hans Marius Graasvold. I panelet satt Astrid de Vibe fra Allmennbokutvalget i 
Forleggerforeningen, oversetter og språkvasker Hedda Vormeland og Synne Hedlo, daglig leder i Nye Tillen.

og arbeidsvilkår samt beskytter oversetternes 
åndsverksrettigheter.

Via massemarkedet er nye aktører på vei inn 
også her. Vi har fått såkalte «bemanningsby-
råer» som vil fungere som mellomledd mellom 
forleggerne og oversetterne, og som dermed 
presser honorarene og ikke tar hensyn til nor-
malkontrakten.

Tendensen er ennå ikke så stor her til lands, 
men den er stigende. I det svenske markedet 
falt normalkontrakten for noen år siden av 
samme grunn. Erfaringene fra teksterbransjen 

viser også hvilke konsekvenser en slik utvikling 
kan få. Her har store teksterbyråer kommet inn 
som ledd mellom fjernsynskanalene og tek-
sterne, og outsourcer så jobbene videre. Hver 
enkelt tekster tvinges ut i en situasjon der de 
er selvstendig næringsdrivende under konstant 
prispress, uten særlige rettigheter.

Oversetterutvalget ville derfor prøve å se inn i 
fremtiden og ønsket å snakke om utviklingen 
fremover. Synne Hedlo var modig nok til å stille 
som representant for Nye Tillen, og selv om 
mange er opprørt over å få dem inn som nytt 
mellomledd, ville vi se på spørsmålene prinsipielt.

Paneldeltakere under Oversetterutvalgets første parallellseminar. F.v.: Hans Marius Graasvold, Hedda Vormeland, Synne Hedlo, Astrid de Vibe. Foto: Merete Franz 

 Tekst: Inger Sverreson Holmes (Leder av Oversetterutvalget og varamedlem i NFFs styre)
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Astrid de Vibe stilte seg undrende til hvorfor 
forlagene skulle ønske å bruke slike tjenester, 
og så ikke dette som noe problem. Men sett i 
lys av at denne typen byråer tilbyr full pakke 
med redaktørtjenester, oversettelse, språkvask 
og korrektur, vil det for eksempel være mulig 
for forlagene å redusere arbeidsstokken ved å 
outsource hele prosessen.
Motargumentet er at dette vil svekke den 
redaksjonelle kompetansen. Dermed kan for-
lagene ende opp med en høyere regning, selv 
om oversetterne får dårligere betalt. Når Nye 
Tillen forteller at de kan skilte med 35 forlag av 
alle størrelser på kundelisten, er det tydelig at 
ikke alle forlag deler de Vibes ståsted.

«Hvem betaler så for dette mellomleddet?» 
spurte vi. «Vi har relativt små marginer på 
oversettelse», svarte Synne Hedlo, men mente at 
oversetterne satte pris på at Nye Tillen tar hånd 
om innsalget overfor forlagene, og at reduk-
sjonen i honorar oppveies av en jevn strøm av 
oppdrag, lange relasjoner og et fagmiljø i byrået.

Fra salen ble Cecilie Wingers artikkel på 
Bok365 om «oversettertørke» nevnt. Det er 
mindre å gjøre for oversetterne generelt for 
tiden, og det er lettere å få folk, særlig dem som 
er yngre og nyutdannede, til å gjøre jobben til 
en lavere pris og uten bruk av normalkontrak-
ten. Det fører igjen til press fra andre forlag om 

samme vilkår – noe flere av oversetterne i salen 
allerede hadde merket. Før eller siden kan det 
da bli for dyrt å være lojal.

Diskusjonen dreide seg ikke bare om honorarer, 
men også rettigheter. Hvilke rettigheter vil 
oversetteren sitte igjen med? «Vi bruker fak-
tisk normalkontrakten en del. Vi tar stilling 
til den stadig vekk, men hittil har alt blitt løst 
naturlig», sa Synne Hedlo. «Bruken av normal-
kontrakten varierer med det vi blir enige om». 
Hun sa også: «Vi er et byrå som forholder oss 
til timepris».

NFFs juridiske rådgiver, Jan Terje Helmli, 
poengterte at det er et problem når Hedlo sier 
at de sporadisk forholder seg til normalkontrak-
ten. Han minnet også om at normalkontrakten 
gjelder for honorarer som utbetales som lønn, 
ikke selvstendig næringsvirksomhet. Nærings-
virksomhet gir mye dårligere vilkår for overset-
terne enn lønn, man sier da fra seg hele det 
sosiale sikkerhetsnettet med trygderettigheter 
etc. Man må tjene veldig godt hvis det skal 
lønne seg å være næringsdrivende fremfor 
lønnstaker.

Har så forlagene plikt til å forholde seg til 
normalkontrakten selv om de forholder seg 
til en mellommann? Her befinner vi oss i en 
gråsone og samtaleleder oppfordret Forlegger-

foreningen til en inneståelse om at de vil holde 
seg til normalkontrakten. På det svarte Astrid 
de Vibe at «Det ville vært litt bråkjekt hvis vi 
lover noe» om disse nye forholdene, men at de 
gjerne ønsker ytterligere konkretisering gjen-
nom innmelding av navn på forlag som bruker 
slike tjenester, slik at det er mulig å diskutere 
saken videre innad i Forleggerforeningen. Hun 
understreket imidlertid at Forleggerforeningen 
vil følge normalkontrakten slik den er avtalt.

Helmli konkluderte med at «de Vibe har svart 
det vi venter oss. Forleggerforeningen skal ikke 
bruke mellommenn for å ødelegge vilkårene for 
norske oversettere». Han minnet om at overset-
terne står fritt til å velge hvilke avtaler de vil 
inngå, men oppfordrer medlemmene av NFF til 
ikke å ta oppdrag via bemanningsbyråer. Helt 
til slutt ble Nye Tillen invitert til et dialogmøte 
med NFF. Noe de takket ja til. ◆
Se også: Juridisk spalte, s. 19.

Dyp konsentrasjon blant engasjert publikum. Foto: Merete Franz

Saken er opprinnelig publisert på 
oversattsakprosa.no
Les også: Runa Kvalsund skrev om Nye Tillen- 
tematikken på lederplass i Klassekampen etter 
å ha deltatt på Oversetterutvalgets parallellse-
minar. Bloggen oversattsakprosa.no gjenga kro-
nikken i sin helhet: Runa Kvalsund – Del av kaka 
(goo.gl/bhFjJc). Og debatten stanser ikke der, les 
også: Bjørnar Magnussen: Omsetjarar utan nett-
verk (goo.gl/h9fTsF).
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For oss oversettere er Oversatte dager et øye-
blikk i sola; vi kommer krypende ut av hulene 
våre og strømmer til for å hylle oversettelsens 
vesen og sole oss i glansen av oppmerksomheten 
fra publikum og media. Festivalen foregikk på 
Litteraturhuset i Oslo, og alle arrangementene 
var gratis og åpne for alle.
 Oversatte dager er et samarbeid mellom 
Norsk oversetterforening og Norsk faglit-
terær forfatter- og oversetterforening. Men 
også de audiovisuelle oversetterne (NAViO), 

Oversatte dager synliggjør 
litteraturens bakgrunnssangere
Triennalen Oversatte dager gikk av stabelen for tredje gang fra 18. til 20. februar i år. 2500 mennesker ønsket 
å stifte nærmere bekjentskap med oversettelsens mangslungne skikkelser.

fagoversetterne (NORFAG), Senteret for norsk 
skjønn- og faglitteratur i utlandet (NORLA) 
og de ulike tolkeforeningene, er solide bidrags-
ytere. For programkomiteen har samarbeidet 
vært en eneste stor opptur; foreningene våre 
utfyller hverandre og gjør hverandre bedre. 
Oversatte dager er arenaen som løfter dette 
gode samarbeidet frem i lyset.
 Det er et velkjent fenomen at når vi overset-
tere gjør en god jobb, blir vi usynlige. Selv i 
vår egen forening, NFF, har vi en tendens til 

å bli oversett. Hvor ofte hørte vi ikke NFF-
forfattermedlemmer omtale foreningen vår som 
«Norsk faglitterær forfatterforening» under 
årets årsmøte? Oversatte dager er viktige. De 
bidrar til synlighet. Og de skaper entusiasme. 
Vi får vist frem hele bredden i oversettelses-
feltet (all kommunikasjon er oversettelse!) og 
virkelig demonstrert hvor viktig, vanskelig og 
morsomt vårt virke er.
 Siden oversettelse kan være så mangt, var 
det viktig for programkomiteen å skape et 

Forfatter, spaltist og foredragsholder Kristin Fridtun mottok den gjeve Språkgledeprisen under Oversatte dager. F.v.: Kristin Fridtun og Åse Wetås fra Språkrådet. Foto: Iris Furu

 Tekst: Merete Franz (Medlem av Oversetterutvalget og programkomiteen til Oversatte dager 2016)
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program som gjenspeiler denne bredden – et 
program som skaper entusiasme. Publikum 
ble presentert for hele spekteret; det saklige, 
det barnlige, det øyeåpnende, det nerdete, det 
spenstige, det politiske, det feststemte, det 
dramatiske, det opplysende, det akademiske, 
det friske og det sexy.

Her er et lite utvalg av noen av de sakprosare-
laterte innslagene:

Å oversette Det annet kjønn
Mange land siktet på å få ferdig en full over-
settelse av Simone de Beauvoirs Det annet 
kjønn til 50-årsjubileet for den første utgaven 
i Frankrike i 1999, men få fikk det til i tide. 
I Norge ferdigstilte Bente Christensen sin 
fullstendige oversettelse i 2001. Sammen med 
Adam Inczèdy-Gombos sto Åsa Moberg for 
den svenske nyoversettelsen, som kom året 
etter. På Oversatte dager fikk vi møte disse 
to i samtale med feminist, forfatter og NFF-
styreleder Marta Breen.

Ingen bror får bli igjen
Forfatteren Jon Gangdal har hjulpet den 
afghanske kamptolken Faizullah Muradi å 
skrive ned sin historie. Boka har blitt et vik-
tig debattinnlegg og er et sant tverrspråklig 
prosjekt: En afghaner, med turkmensk og dari 
som morsmål, har blitt intervjuet på engelsk. 
Virkeligheten som diskuteres, skal så beskrives 
på norsk.
 Muradi og Gangdal fortalte sammen om 
arbeidet med boka og om livshistorien som 
ligger bak den.

Et brølende, oversatt kor
Svetlana Aleksijevitsj fikk Nobelprisen 2015 for 
sine kollektive dokumentarbøker, der hun lar 
et stort antall ulike stemmer få komme til orde 
og fortelle sine historier – om Tsjernobyl, om 
Afghanistan, om Sovjet-tiden, om Fedrelands-
krigen. Fire av bøkene er kommet på norsk, 
med tre forskjellige oversettere. Hvordan har 
de ivaretatt dette ville korets stemmer? Har de 
gjort det på samme måte? Og hva med forfat-
terens stemme, finnes den i slike tekster? Alf B. 
Glad og Hege S. Bergan møtte Jon Rognlien 
til samtale om flerstemmighet i oversettelse.
 
I underkant av 50 innslag ble presentert i 
løpet av festivalen. Vi fikk høre om nyover-
settelsen av klassikere som Astrid Lindgrens 
Pippi-bøker og Jules Vernes, om spesielle 
utfordringer ved tegneserieoversettelse – om 
å oversette i bobler, om fenomenet amatøro-
versettelse, om Lars Myttings nære samarbeid 
med oversetterne sine, om norske fuglenavn i 
Artsdatabanken, om tekstingen av søppel-tv 
og Game of Thrones, om tolkingen av ESC for 

hørselshemmede og mye mer.
Oversatte dager rundet av med utdelingen av 
Språkgledeprisen for 2016, som er et samarbeid 
mellom Språkrådet, Norsk Oversetterforening 
og NFF. I år gikk prisen vel fortjent til forfat-
teren, spaltisten og foredragsholderen Kristin 
Fridtun.
 Mediedekningen av årets festival var stor; 
Oversatte dager 2016 ble omtalt både i flere av 
landets største aviser, i flere nettmagasiner og 
på NRK radio. Det er tydelig at triennalen nå 
har blitt en merkevare, og at både publikum 
og presse har høye forventninger til den. Ikke 
minst har vi med Oversatte dager klart å skape 

en møteplass der hele spekteret av oversettere 
kan utveksle erfaringer, bygge nettverk og heve 
kompetansen.
  «Oversatt litteratur sier, som annen lit-
teratur, noe om samfunnet den oppstår i, om 
tendenser og (sosiale) bevegelser. Vi snakker 
om bølger og vinder, som om disse bevegelsene 
var naturfenomener. Men bevegelsenes minste 
bestanddeler er enkeltpersoner,» skrev over-
setter Ida Hove Solberg i Klassekampen etter 
festivalen. Oversatte dager bidrar uten tvil til 
at flere legger merke til disse minste bestand-
delene. ◆

F.v. Journalist, forfatter, litteratur- og tegneseriekritiker Erle Marie Sørheim i samtale med oversetter, forlegger og redaktør Alexander 
Leborg om kunsten å oversette teksten i boblene, med utgangspunkt i den franske tegneserien Fremtidens araber. Foto: Iris Furu
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Problemstillinger som ble drøftet i løpet av Pro-
salongen var blant annet: Finnes det grobunn 
for flere dokumentariske tegneserier i Norge, og 
hvorfor brukes ikke tegneserier mer i forbindelse 
med formidling til barn og unge? Hvordan job-
ber man når man skriver og tegner en tegneserie, 
og hvordan leses en tegneserie av en anmelder? 
Er dette noe forlagene tør og bør satse mer på? 
Er tegneserieverdenen mannsdominert? Hvor-
dan kan den i så fall åpnes for alle?
 Samtalen ble ledet av Ingrid Brubaker, 
redaktør for tegneserienettstedet Empirix.
no. Panelet besto av forfatter Øyvind Holen 
(Tegneserienes historie), serieskaper Lene Ask 
(Kjære Rikard), kritiker Walter Wehus (Bergens 
Tidende) og forlegger i No Comprendo Press, 
Espen Holtestaul.
 Under samtalen  kom  det frem flere gode 
lesetips til sakprosa i tegneserieformat. Vi har 
derfor satt sammen en leseliste for dem som 
vil dykke dypere ned i sjangeren. Listen er på 
ingen måte komplett, men er et godt sted å 
starte! Takk til Ingrid Brubaker for innspill. ◆ 

«Er tegneserier sakprosa?» var tema for en godt besøkt Prosalong i NFFs lokaler 20. april. JA, var svaret. 
Spørsmålet er heller hva som må legges til rette for at antall tegneserieskapere øker. Konklusjonen ble: skoler 
på høyere utdanningsnivå, flere aviser som fornyer og publiserer tegneserier, flere forlag som tør satse, flere 
lesere og kjøpere og flere tegneserieskapere. Gjennomførbart! mente panelet. 

 Tekst: Red. og Nina Schiøtz Solseth

Avslappet og uhøytidelig stemning blant tegneseriepanelet førte til en dynamisk samtale med resten av forsamlingen! F.v.: Espen Holtestaul, Øyvind Holen, Lene Ask, Walter Wehus, Ingrid Brubaker. 
Foto: Nina Schiøtz Solseth

Prosalong: Er tegneserier sakprosa?

Se Prosalong: Er tegneserier sakprosa? 
på NFFs Youtube-kanal! youtu.be/ayaeZmcuIPk

LESETIPS: TEGNESERIER SOM SAKPROSA
Herr Schwitters av Lars Fiske | Pyongyang av Guy Delisle | Maus av Art Spiegelman | Kjære Rikard av Lene Ask
 | Munch av Steffen Kverneland | Olaf G av Kverneland og Fiske | Husfred av Alison Bechdel | American Splen-
dor av Harvey Pekar | Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary av Justin Green | Persepolis av Marjane Satrapi 
| Gulosten: Liv i helvete 1914-1921 av Kristian Krohg-Sørensen | Fotnoter i Gaza av Joe Sacco | Epileptisk av 
David B. | Fotografen av Didier Lefèvre, Emmanuel Guibert og Frédéric Lemercier
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STIPENDBØKER

Edle Catharina Norman, 
Sofie Grøntvedt Railo
Norges spiselige planter og 
bær: vilt, vakkert og velsma-
kende fra tidlig vår til sen høst
228 sider
ISBN: 9788272015991
J.M. Stenersens forlag, 2015

Ta naturopplevelsen og matlagingen ett hakk videre! 
Naturen er full av planter som kan spises. Gjør som 
de beste restaurantene, og sank ingredienser og tilbe-
hør rett fra naturen. I denne boka gir noen av Norges 
mest erfarne sankere deg en oversikt over de beste 
spiselige plantene. Vakre bilder og tydelige omta-
ler hjelper deg med å finne riktig plante. Du finner 
også informasjon om hvordan du kan holde plantene 
friske lenge, hvor du har lov til å plukke og hvordan 
du kan unngå giftige planter. Ikke minst finner du 
grunnoppskrifter på supper, pesto og mye mer, og en 
rekke tips om hvordan plantene kan brukes.
Du kan spise mange flere planter enn du tror. Sunt, 
godt, vakkert, kortreist, økologisk og helt gratis!

Johan-Chr. Sandvand
Mamma, hvem kan redde oss?
273 sider
ISBN: 9788230212653
Hermon Forlag AS, 2015

Dette er historien om et av de va-
kreste områdene på kloden.
Om et område fullt av aktive røde 

vulkaner, av intenst grønne regnskoger fulle av liv og 
av store, åpne, blå sjøer – et bakkete, frodig landskap 
- penere enn nesten noe annet på jord. Desto større er 
kontrasten til den menneskelige lidelse, fattigdom og 
ondskap som daglig preger denne Edens Hage – til de 
kvinner som aldri kan gå til sengs uten å frykte at en 
voldtektsmann gjemmer seg i buskene utenfor hytta – 
til barna som må prøve å sove i flyktningeleirer bygd 
på stivnet lava, knudrete som en steinrøys
– til de mange menn som har sluttet seg til gerilja-
grupper fordi de syntes tilbudet om to varme måltider 
mat om dagen og en kalashnikov på skulderen var et 
godt alternativ. Bedre enn å somle bort dagene med 
å prøve å selge tre kleshengere på nærmeste marked 
for å skrape sammen penger til en slags maisgrøt ved 
dagens slutt. Denne boka bringer deg inn i en verden 
så fjernt det går an å komme fra vår trygge velstand i 
Norge til det østlige Kongo. Kanskje til det sted flest 
kvinner opplever voldtektens forbannelse. Den fortel-
ler historien om Rune Edvardsen, som har satt seg fore 
å yte et lite bidrag til et mer verdig liv for mennesker 
som lider, for kvinner som er lemlestet. Boka forteller 
om en kamp i oppoverbakke, med mange tilbakeslag. 
Men også om den store gleden det er å kunne se inn i 
øynene til mennesker som har fått et bedre liv.

Kristian A. Bjørkelo
Ekstremisme
222 sider
ISBN: 9788282821254
Humanist Forlag AS, 2016

Ekstremisme utforskar ekstremis-
men i ulike former. Boka dekker 
spekteret frå høgre- til venstre-
ekstremisme og syner kva som er 

ulikt og kva som er likt, og kva dei har felles med 
religiøs ekstremisme, på eit vis som er lett forståeleg. 
Når vi snakkar om ekstremisme meiner vi ulike yt-
terleggåande politiske og religiøse førestillingar og 
gjerningar, som terrorisme, og forsøk på å tvinge 
samfunnet til å endre seg i ei heilt ny retning. Gjen-
nom ulike døme og forteljingar syner boka ulike sider 
av ekstremismen. Slik gir ho nokre svar på det van-
skelege spørsmålet: Kva er ekstremisme?
 Mange unge menneske vil skape ei betre verd. 
Men korleis skapar vi ei betre og meir rettvis verd? 
Og kva middel kan vi nytte for å nå det? For dei fleste 
strandar det heile på kva som er realistisk å oppnå, og 
kor langt ein er villig til å gå for å nå målet. For nokre 
finnast det derimot ingen slike grenser – dei vil endre 
verda for kvar ein pris. Og det er desse som gjerne 
vert ekstremistar.

Leidulf Melve
Globalhistoriografi: historie og historieskriving frå 
dei eldste tider til i dag

466 sider
ISBN: 9788282651189
Dreyers forlag, 2015

Dette er den første fremstillin-
gen på norsk som tar opp frem-
veksten av historieskrivning i et 
globalhistorisk perspektiv. Boka 

er delvis en videreføring av Melves forrige bok His-
torie: historieskriving frå antikken til i dag, som tok for 
seg utviklingen av historieskrivning i Vesten. Boka 
er først og fremst et forsøk på å føre historiografi et 
steg videre ved å utvide de mer eller mindre eurosen-
triske rammene for denne forskningen. Det er også 
en intensjon med boka å øke forståelsen for historie-
skrivingens mangfold.

Gunhild J. Ecklund, Björk 
Bjarkadóttir
Hva er økonomi?: fakta og 
funderinger
105 sider
ISBN: 9788281042599
Orkana Forlag AS, 2015

Økonomi finnes overalt, både i hverdagslivet og i sam-
funnet vi er en del av. Likevel lærer de fleste barn og 
unge lite om økonomi på skolen. Mange voksne synes 
også at økonomi er vanskelig. Det har de helt rett i. 
Økonomi er vanskelig. Denne boka viser at økonomi 
likevel er nyttig. Det kan til og med være gøy!
Boka gir deg praktiske tips om hvordan du kan skaffe 
deg egne penger og ta styring over pengebruken din. 
Den forklarer også hvordan din personlige økonomi 
henger sammen med verden rundt deg, og viser vik-
tige sider ved økonomien i samfunnet.
 Her får du svar på spørsmål som: Hvorfor er 
penger verdifulle? Hvordan handler du trygt på In-
ternett? Hvorfor betaler vi skatt? Hva gjør egentlig 
banker? Hva skjer når noen blir arbeidsledig? Sam-
tidig åpner boka for funderinger og inviterer til sam-
taler om økonomi: Bør barn få lommepenger? Hva 
synes du om å betale skatt? Hvordan kan du og dem 
du kjenner bli mer bevisste forbrukere? Hvordan gjør 
vi det mindre flaut å være fattig?
 Boka er skrevet for deg som 12 år og eldre, men 
den kan også passe for yngre barn, og, ikke minst, for 
foreldre, lærere og andre voksne som ønsker å snakke 
med barn om økonomi.

Jon Naustdalslid
Klimapolitikk: samfunn og sty-
ring under eit klima i endring
313 sider
ISBN: 9788279353751
Abstrakt Forlag AS, 2015

Klimapolitikk handlar om klima-
problemet som samfunnsproblem, politisk problem 
og styringsproblem. Den naturvitskaplege klima-
vitskapen fortel oss at vi ikkje lenger lever under eit 
stabilt og «naturleg» klima, men eit som er i endring 
på grunn av våre utslepp av klimagassar, av korleis vi 
forvaltar naturressursane på kloden. Vi lever under 
eit «hybridklima», som resultat av samspelet mellom 
natur og samfunn. Følgjeleg vil framtida ikkje berre 
gje oss eit anna klima, men eit klima som vil vere styrt 
av korleis vi styrer samfunnet. Det er korleis samfun-
net handterer denne nye situasjonen som er tema for 
denne boka. Dette «nye» klimaet er ikkje berre – og 
kan hende ikkje først og fremst – eit miljøproblem. 
Det er minst like mykje eit komplekst og samansett 
samfunnsproblem. Klimavitskapen har vist at vi le-
ver under eit menneskepåverka klima og at den glo-
bale oppvarminga kan få dramatiske konsekvensar for 
samfunn og natur. Men den kan ikkje svare på korleis 
samfunnet kan eller bør handtere problemet.
 Denne boka er eit forsøk på å ta tak i klima-
problemet der den naturvitskaplege klimavitskapen 
ikkje lenger kan gje svar: Korleis ser klimaproblemet 
ut som sosialt, kulturelt og politisk problem? Kva for 
konfliktar og motsetnadar utløyser ulike klimatil-
tak? Kvifor har ikkje Kyoto-strategien fungert? Kor-
leis og kvifor kjem forsøk på å løyse klimaproblemet 
så ofte i konflikt med andre problem i samfunnet? 
Og kan hende det viktigaste spørsmålet er: Korleis 
kan og bør samfunnet møte ei framtid der det kan 
bli mogleg å manipulere klimaet? Klimapolitikk 
bygger på ein gjennomgang av norsk, men først og 
fremst internasjonal litteratur som argumenterer for 

13STIPENDBØKER



at dagens rådande strategi om klimatiltak, basert på 
naturvitskapelege perspektiv, er eit blindspor. Denne 
litteraturen er mindre kjent i Noreg og boka bidrar til 
eit innblikk i diskusjonen.

Kåre Vidar Pedersen, John 
Unsgård
Jakthunder
291 sider
ISBN: 9788283160291
Bokbyen, 2015

Boka Jakthunder vil gi deg en innfallsport til et rikt 
samliv med din jakthund. Kanskje blir du en enda 
lykkeligere jakthundeier! Boka er gjennomillustrert 
med flotte fargebilder.
 Da de første hundene begynte å hjelpe steinal-
dermenneskene under jakt, så fantes ingen jakthun-
draser. Stamdyrene til de første jakthundene var bare 
halvtamme villdyr som valgte å bli hos mennesket. 
Det var begynnelsen på en suksessrik allianse mel-
lom to av de mest intelligente rovdyrene på den 
nordlige halvkulen. Alltid siden har jegere forsøkt å 
få frem så gode jakthunder som mulig. Denne boka 
handler om historien bak jakthundene, og om veien 
fra valp til voksen jakthund.
 Det er alltid noe å lære av andre når det gjelder 
jakthunder, og alle man møter har nyttige erfaringer 
og synsvinkler. I denne boka deler to av Norges mest 
erfarne jakthundskribenter av sine erfaringer.

Jorunn Hareide
En folkeskole i havgapet: his-
torien om skolen på Sandøya 
1773-2015
258 sider
ISBN: 9788283160307
Bokbyen, 2015

En folkeskole i havgapet er historien om skolen på Ves-
tre Sandøya gjennom nesten 250 år, fra omgangskole 
til etableringen av fast skole, fra syvårig folkeskole til 
småbarnskole. Den dekker tiden fra de små grende-
skolene ble oppfattet som en selvsagt og nødvendig 
del av et norsk lokalsamfunn, til de siste hundre års 
kamp for å bevare dem mot stadige trusler om ned-
leggelse og sentralisering.
 Martinus Hareide og Jorunn Hareide har skre-
vet hver sin del av boka. Han var skolens bestyrer i 
første tredjedel av 1900-tallet, en kjent skolemann og 
politiker, en lederskikkelse i lokalsamfunnet og langt 
utenfor Sandøya. Han etterlot seg et manuskript om 
skolene i Dypvåg skolekrets fra deres spede begyn-
nelse frem til midten av 1930-tallet. Barnebarnet, 
professor Jorunn Hareide, har bygd videre på dette 
grundige arbeidet og ført Sandøya skoles historie 
frem til de siste års kamp for å overleve.
 En viktig hensikt med denne boka er å vise hva 
en skole betyr for et lite og sårbart lokalsamfunn, og 
hvordan mye avhenger av at det er dyktige, engasjerte 
og fremsynte lærere som arbeider der - og ikke minst 
at de får befolkningen med seg i arbeidet for skolen.
Boka er rikt illustrert med bilder fra skolens liv og av 
dens lærere og elever. Sandøya Historielag har stått 
for arbeidet med illustrasjonene, de fleste utlånt av en 
rekke hjelpsomme sandøyfolk. En folkeskole i hav-
gapet er gitt ut i samarbeid mellom Sandøya Histo-
rielag og Bokbyen Forlag.

Torleif Lyngstad
Veien til Sverige: om flukt fra 
Nord-Troms og Finnmark til 
Sverige under andre verdenskrig
166 sider
ISBN: 9788281042711
Orkana Forlag AS, 2015

Sverige var målet for nærmere 50 000 nordmenn 
som flyktet fra de tyske okkupantene i årene 1940-
1945. Over 4000 av disse var fra Troms og Finnmark.
Denne boka tar for seg grunnene til at folk fra Nord-
Troms og Finnmark rømte til Sverige. Flyktningene 
utsatte seg for store påkjenninger for å komme seg i 
sikkerhet. De fikk ofte hjelp av flyktningloser, som i 
ettertid ikke har fått den oppmerksomheten og aner-
kjennelsen de fortjente. Det samme gjelder for bebo-
erne langs svenskegrensen i nord, som også viste en 
stor innsats for flyktningene. I tillegg til selve fluk-
ten beskrives også hvordan de norske flyktningene 
ble mottatt i Sverige. Målet med Veien til Sverige er 
å løfte frem en del av krigshistorien i Nord-Troms 
og Finnmark som hittil ikke har fått så mye opp-
merksomhet. Torleif Lyngstad er født i Birtavarre i 
Kåfjord og er lokalhistoriker. Han har tidligere pu-
blisert artikler og to bøker.

Øyvind Holen, Tore Strand 
Olsen
Tegneserienes historie
119 sider
ISBN: 9788202459604
Cappelen Damm, 2015

Det lages tegneserier som aldri 
før. De er en kilde til inspirasjon 

for alt fra Hollywood-filmene til billedkunst, data-
spill, reklame og litteratur. Men hva vet du egent-
lig om fortellerformens historie? Øyvind Holen og 
Tore Strand Olsen tar i denne boka leseren med på 
en opplysende og overraskende reise gjennom rutenes 
historie i Europa, USA og Japan, der vi selvsagt mø-
ter snakkende ender og flygende superhelter og mer.

Jóna Hafdis Einarsson
Stemmer fra Srebrenica
173 sider
ISBN: 9788299882743
Lava forlag, 2015

Srebrenica i Bosnia, 11. juli 1995: 
Bosnisk-serbiske styrker skiller 
menn fra kvinner og barn, som blir 

transportert bort. Få dager senere er 8372 menn og gut-
ter massakrert: Europas største folkemord siden annen 
verdenskrig er et faktum. I denne boka er tolv unge 
voksne - barn under konflikten og massakren i 1995 - 
blitt intervjuet. Boka er et bidrag til å gi barns opple-
velser av og i krig en synlig plass i det offentlige rom.
 «Noe av det som gjør størst inntrykk i denne 
boka, er hvordan mennesker som fikk sine unge liv 
revet opp av drap på sine nærmeste finner styrke til 
å gå videre uten å legge alle dem som deltok i gru-
somhetene for hat. De erkjenner at hat ikke vil føre 
til noe godt, ei heller bringe tilbake dem som savnes. 
Samtidig får vi innblikk i hvor komplisert den post-
traumatiske tilværelsen er for de sterkest berørte og 
berøvede.» – Arne Johan Vetlesen (fra forordet)
 Om forfatteren: Jóna Hafdis Einarsson er cand.
polit. med lang erfaring fra arbeid innen undervis-
ning, administrasjon og forskning. Hun arbeider 
som frilansskribent og konsulent, og har utgitt flere 
publikasjoner.

John Sikkeland
A-88 Undervisning: Hogging og 
legging av skifer
99 sider
ISBN: 9788299499033
A-88 Undervisning, 2015

Dette er en lærebok med veiled-
ning i å hogge og legge skifer og 

natursteinplater i finsingel/korning og betong. Lære-
boka har som mål å presentere mest mulig kunnskap 
om emnet, gi råd og vink, vise eksempler på mønstre 
og arbeidsopplegg og presentere nye kvaliteter og 
teknikker. Det er også vårt mål å rette oppmerksom-
heten mot håndverkets faglige nivå og den stolthet vi 
føler for å bære gode kultur- og håndverkstradisjoner 
videre. Vi kommer stadig bort i prosjekter av slett 
kvalitet, utført av diverse firmaer, ofte til høy pris.

John Sikkeland
A-88 Undervisning: Økonomi for 
anleggsgartnere
93 sider
ISBN: 9788299499071
A-88 Undervisning, 2015

Dette kompendiet er laget fordi 
det ikke finnes noe spesielt lærestoff i økonomi som 
belyser anleggsgartnerens hverdag. Kompendiet gir 
en kortfattet innføring i en del aktuell problema-
tikk. Det omhandler den delen av økonomien som vi 
kommer mest bort i på vår arbeidsplass som utøvende 
anleggsgartner eller som arbeidsleder i et mindre an-
leggsgartnerfirma.

John Sikkeland
A-88 Undervisning: Setting av 
granitt-kantstein
67 sider
ISBN: 9788299499040
A-88 Undervisning, 2015

Dette er en lærebok med veiled-
ning i å behandle og sette granitt-

kantstein i betong. Læreboka har som mål å presen-
tere mest mulig kunnskap om emnet, gi råd og vink, 
vise eksempler på arbeidsopplegg, samt presentere 
gamle og nye kvaliteter og teknikker. Det er også 
vårt mål å rette oppmerksomheten mot håndverkets 
faglige nivå og den stolthet vi føler for å bære gode 
kulturtradisjoner videre. Derfor har vi prøvd å samle 
den yrkesstolthet og de fagnormer som finnes blant 
de anleggsgartnere som utfører kvalitetsarbeid og 
satt dette sammen med Norsk Standard 3420 Del. K: 
Anleggsgartnerarbeider, KD2 Kanter.

John Sikkeland
A-88 Undervisning: Setting av 
brostein
76 sider
ISBN: 9788299499026
A-88 Undervisning, 2015

Læreboka har som mål å presen-
tere mest mulig kunnskap om emnet, gi råd og vink, 
vise eksempler på mønstre og arbeidsopplegg, og 
presentere nye kvaliteter og teknikker. Det er også 
vårt mål å rette oppmerksomheten mot håndverkets 
faglige nivå og den stolthet vi føler for å bære gode 
kultur- og håndverkstradisjoner videre.
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Bernt Ofstad
Den katolske kirke og liberalt 
demokrati
278 sider
ISBN: 9788230012994
Kolofon Forlag, 2015

Med den store franske revolusjon 
på slutten av 1700-tallet ble det 

etablert en stat som var fri fra enhver religiøs forank-
ring. Dette var et nytt syn på politikken som siden 
har lagt føringer for alt moderne stats- og samfunns-
liv – også det moderne liberale demokrati. Dermed 
ble Den katolske kirke stilt overfor alvorlige utfor-
dringer av politisk og ideologisk karakter: Hvordan 
skulle Kirken møte de liberale politiske strømninger, 
kjennetegnet ved tro på demokrati, menneskerettig-
heter og frigjøring – også fra Kirken.

Reidun Renstrøm, Therese 
Renstrøm
Kvantedramaet: et drama i 
fire akter om kvantefysikkens 
utvikling
E-bok
Naturfag.no, 2015 

Kvantedramaet er en tekst om kvantefysikkens his-
torie. Forfatterne Reidun og Therese Renstrøm be-
skriver den som et eventyr om menneskelig erkjen-
nelse. Samtidig er teksten slettes ikke et oppdiktet 
eventyr, men en levende gjennomgang av historien 
basert på primærkilder. Historien starter med utfor-
skingen av et fenomen ingen kunne ane ville føre til 
en helt ny forståelse av naturen. Grunnprinsipper i 
den klassiske fysikken viste seg å ikke gjelde alltid. 
I stedet kom nye prinsipper som strider mot fornuft 
og intuisjon, og får konsekvenser for vår egen erkjen-
nelse.
Ofte blir fysikkens historie presentert som om den 
følger et bestemt mønster, og fysikk ses som en ube-
vegelig samling av sannheter. Kvantefysikkens his-
torie viser i stedet at ny kunnskap i fysikk blir skapt 
over tid, av mennesker som er nysgjerrige, utholdne 
og som diskuterer med hverandre.
 Kvantedramaet er tilpasset fysikkelever i vide-
regående skole og lærerne deres. Ekstra interesserte 
elever kan ha spesiell glede av å lese den.

Jostein Alberti-Espenes, Bodil 
Jenssen Houg, Katti Anker 
Teisberg
En for alle
142 sider
ISBN: 9788202482169
Cappelen Damm akademisk, 
2015

Å være en person for alle er rek-
tors lodd og privilegium. Elever, foreldre og ansatte 
i skolen skal ha tillit til at rektor er der for alle, ikke 
minst i saker der elever opplever seg krenket. Til 
grunn for boka ligger dette, og følgende to erkjen-
nelser:
 Mennesker – barn, ungdom, voksne, foreldre, 
lærere og rektorer – vil godt, ønsker godt og forsøker 
å handle i tråd med dette.
Konflikter, krenkelser og mobbing kan forebygges, 
stanses og løses.
 Mange års iherdig innsats for gode skolemiljøer 
er ikke tilstrekkelig – vi leser fremdeles om rektorer 
som ikke har klart å løse saker der elever opplever 

noe eller noen i skolen som krenkende. Skolemiljø-
sakene må altså løses bedre enn det som er tilfellet 
i dag. Forfatterne peker med denne boka nettopp på 
hvorfor sakene er vanskelige, og hvordan rektor kan 
løse dem, til fordel for de involverte. Tillit, håndte-
ringskompetanse og løsningsorienterte strategier er 
nøkkelbegreper i arbeidet.
 Boka er tiltenkt ledere i skolen og alle andre som 
engasjerer seg i elevenes psykososiale miljø. Den er 
skrevet med utgangspunkt i tre roller: mobbeombud, 
rektor og rådgiver i skolenes støtteapparat.

Susanne Christensen
En punkbønn: musikk og 
aktivisme i Russland og Nord-
Amerika
245 sider
ISBN: 9788249515684
Oktober, 2015

«Ved inngangen går vi gjennom 
en sikkerhetskontroll. Katedralen er mørk, vi går 
stille rundt. Vi ser alteret der jentene fremførte punk-
bønnen før de ble sperret inne. Forbudt-skiltene er 
umulige å se bort fra, jeg lar kameraet ligge i veska. 
Vi ser på stearinlysene, hvisker til hverandre. Jeg går 
tilbake til inngangen og kjøper et lys. Vennen min 
fomler med mobiltelefonen, prøver å unngå at noen 
ser at han fotograferer. Jeg tenner lyset og hvisker: 
«Free Pussy Riot! Free Pussy Riot!»
 Kritiker og essayist Susanne Christensen re-
flekterer rundt punkens feministiske uttrykk – mu-
sikalsk, politisk og litterært. Gjennom møter med 
musikere og aktivister utforsker hun nittitallets Riot 
Grrrl-bevegelse i Nord-Amerika og Pussy Riots 
punkaktivisme i Russland. Hun tar oss med på en 
anti-Barbie-demonstrasjon i Berlin, og byr på samta-
ler med to sterke skandinaviske stemmer: Jenny Hval 
og Olga Ravn.

Odd Einar Haugen
Norrøn grammatikk i hovud-
drag
192 sider
ISBN: 9788270998302
Novus, 2015

Norrøn grammatikk i hovuddrag er 
ein grammatikk over det språket 

som vart talt og skrive i Noreg og på Island og vest-
erhavsøyane i mellomalderen, med eit tyngdepunkt 
på 1200-talet. Frå dette og det neste hundreåret har vi 
rikeleg med skriftlege kjelder, både i form av hand-
skrifter og brev. Grammatikken er skriven med tanke 
på studentar ved høgskolar og universitet, men fram-
stillingsforma er slik at den skulle vere tilgjengeleg 
også for ein vidare krins.
 Til hjelp for lesarane har grammatikken ei ord-
liste der alle fagutrykka er forklarte. Grammatikken 
skil seg ut ved å ha eit gjennomført samtidig blikk på 
det norrøne språket slik det var i høgmellomalderen. 
Det vil seie at i staden for å bruke nemningar på ord- 
og bøyingsklasser frå urnordisk, brukar grammatik-
ken ei inndeling som synkront er i samsvar med det 
norrøne språket, og som dermed er lettare å jamføre 
med moderne norsk.
 Odd Einar Haugen er professor i norrøn filologi 
ved Universitetet i Bergen. Han har tidlegare gjeve 
ut andre læremiddel i norrønt, m.a. Norrøne tekster i 
utval (1994) og Grunnbok i norrønt språk (4. utg. 2001). 
Vidare har han redigert Handbok i norrøn filologi (1. 
utg. 2004, 2. utvida utg. 2013). Både handboka og 
denne grammatikken er også utgjevne på tysk.

Kristin Melum Eide, Olaf Husby, 
Fufen Jin
Norsk andrespråkssyntaks
486 sider
ISBN: 9788270998180
Novus, 2015

Språkevnen definerer mennes-
ket som art. Ingen andre arter vi kjenner til, har et 
slikt kreativt verktøy til rådighet for å kunne flytte 
informasjon og kunnskap fra en hjerne til en annen, 
og som dessuten kan uttrykke tanker, følelser og me-
ninger. Vi antar at evnen til språk må være medfødt 
hos mennesket, og at språkevnen modnes i individet 
i løpet av de første leveårene, under ytre påvirkning. 
Når en ser på de ulike artene på jorda, er det ikke 
uvanlig at det finnes et slikt samspill mellom med-
fødte forutsetninger og ytre påvirkning. Noe helt an-
net er det med andrespråkstilegnelse. Noe lignende 
finnes ikke i hele dyreriket, det finnes ingen annen 
art enn mennesket som lærer seg noe som ligner på 
et andrespråk. Å studere andrespråkstilegnelse er 
dermed unikt på minst to måter; for det første invol-
verer det språkevnen, som er unik for mennesket. For 
det andre involverer det en type sekundær bruk av et 
medfødt «instinkt» som også er helt unikt i jordas 
artsmangfold.
 I denne boka finner du ti nyskrevne artikler om 
norsk som andrespråk. Vi håper vi gjennom disse ti 
artiklene klarer å formidle noe av den fascinasjonen 
vi føler for fagfeltet språktilegnelse, andrespråktileg-
nelse, og norsk som andrespråk. De ti artiklene gir 
glimt inn i den norske forskningsfronten på dette fel-
tet, men denne forskningen har definitivt et interna-
sjonalt fundament, og vi gjengir derfor viktige inter-
nasjonale studier som vår egen forskning bygger på. 
Vi har også lagt vinn på å vise frem de nyeste teoriene 
innenfor fagfeltet. Dermed vil boka være en nyttig 
kilde til oppdatert teoretisk innsikt for enhver som 
arbeider innenfor dette feltet; om du studerer norsk 
som andrespråk, eller prøver å lære et andrespråk.

Audhild Hjellup Lønne
Til barnets pris: en debattbok 
om norsk barnevern
240 sider
ISBN: 9788283300529
Liv forlag, 2015

Til barnets pris er egnet som litte-
ratur for alle med interesser for barn og unges velferd 
i et moderne samfunn. Boka har først og fremst til 
hensikt å diskutere barnevernets rolle som sikrings-
system for barn og unge. Hvordan legges det til rette 
for at de som jobber i barnehage, skole og barnevern 
kan lykkes i sitt arbeid med å trygge barn og unges 
vekst og utvikling? Som samfunn stiller vi diagno-
ser på stadig flere mennesker, vi vurderer, rangerer 
og prissetter barn og unge for at vi skal kunne kon-
kurrere om barna etter samme prinsipper som øvrig 
næringsliv. Alt på skattebetalernes regning. Har vi 
nå utviklet et system som skaper flere utfordringer 
enn det løser? Har kravet til kostnadseffektiv drift 
ført oss inn i et barnevern hvor private omsorgskon-
sern tar ut store overskudd, mens samfunnets barn og 
unge betaler prisen?
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Ann Sylvi Larsen
Gode grøss: om skrekkfiksjon 
for og av barn
187 sider
ISBN: 9788215023397
Universitetsforlaget, 2015

Det er mange veier til målet om å 
få barn til å skrive og lese godt. Et middel som brukes 
alt for sjelden er grøsseren. Siden årtusenskiftet har 
grøssersjangeren blomstret i barne- og ungdomslit-
teraturen, og alle de store norske forlagene har i dag 
sin egen grøsserserie for barn. Seriene har store leser-
skarer, og barn tar ofte sjangeren i bruk når de skriver 
fortellinger i skolens regi. Men blir sjangerens poten-
siale utnyttet? En dyp fascinasjon for barns fantas-
tiske, grusomme tekster er utgangspunktet for denne 
boka, som er det første større arbeidet på norsk som 
tar for seg barnevarianten av grøsseren.
 Forfatteren forklarer hva som gjør barn redde 
og hvorfor de tiltrekkes av skrekkfiksjon. Hun pre-
senterer også ulike typer skrekkfiksjon og gir en kort 
oversikt over grøsserens historie. Slik forstår leseren 
hvilket landskap barnas skrekkhistorier skriver seg 
inn i. Boka byr på en oversikt over dagens norske 
skrekkfiksjon for barn opp til 13 år, og instruktive 
analyser av enkeltverk. Boka gir også analyser av 
en rekke grøssere laget av barn, både muntlige og 
skriftlige, og gir læreren godt grunnlag for å jobbe 
konstruktivt med sjangeren slik at fortelleteknikk, 
fantasi, lese- og skriveglede får blomstre.
 Boka henvender seg til litteraturinteresserte, 
studenter og lærere som ønsker å forstå sin samtids 
litteratur.

Juliet Munden, Astrid Myhre
Twinkle Twinkle: English 1-4
192 sider
ISBN: 9788202483760
Cappelen Damm Akademisk, 
2015

Twinkle Twinkle er en klasse-
romrelatert og brukervennlig ressursbok for alle en-
gelsklærere som jobber med unge elever. Boka fyller 
enkelt og på lettfattelig vis behovene til lærerstuden-
ter som tar Grunnskolelærerutdanning, samt lærere 
med begrenset engelskerfaring. Den har også vist seg 
å være en inspirasjon for flere erfarne engelsklærere 
og for de lærerne som deltar i programmet Kompe-
tanse for Kvalitet.
 Twinkle Twinkle tar opp utfordringene i Kunn-
skapsløftet, og demonstrerer via trinnvise guidede læ-
ringsaktiviteter hvordan ambisjonene i den nasjonale 
læreplanen kan føre til vellykket språkopplæring.

Nilsen, Gølin Kaurin
Klart det! Tekstbok
149 sider
ISBN: 9788211021724
Fagbokforlaget, 2015

Klart det! er skreddersydd for 
voksne som vil lære mer norsk el-
ler ønsker å bestå en av språktes-

tene på høyere mellomnivå (nivå B2).
– Temaer som motiverer
– Rikelig med lytteøvinger
– Egen grammatikkdel
– Diskusjonsoppgaver
– Visuelt uttrykk som engasjerer
– Mange autentiske tekster
– Gradvis progresjon fra B1 til B2

Klart det! dekker nivå B2 etter Læreplan i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og 
leder frem til Norskprøven B1-B2 eller Test i norsk 
– høyere nivå (Bergenstesten). Verket passer for opp-
læring på spor 2 og 3 med normal eller rask progre-
sjon.
Læreverket består av:
– Tekstbok
– Arbeidsbok inkludert lytteøvinger
– Gratis nettressurs
– Digital utgave av tekstboka med innleste tekster og 
ordlistefunksjon
– Lærerveiledning
– Eget nettsted for læreren
– Lydbøker tilgjengelige på nettressursen eller CD 
(på bestilling)
Gølin Kaurin Nilsen har lang undervisningserfaring 
innen språkopplæring for minoritetsspråklige og har 
utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Ny i Norge 
og Mer norsk.

Tora Korsvold
Barn som moderne forbrukere
184 sider
ISBN: 9788245017618
Fagbokforlaget, 2015

I barns hverdagsliv inngår for-
brukskultur som et sentralt ele-

ment. Markedet retter nå oppmerksomheten mot 
de yngste barna. Samtidig vekker barns forbruk 
bekymring hos voksne. I boka presenteres temaer 
om barndomsforståelse av reklame. Et internasjo-
nalt forskningsprosjekt om barn og forbruk, som 
inkluderer historiske endringer, er utgangspunktet 
for boka. Tora Korsvold er professor ved Dronning 
Mauds Minne Høgskole og har skrevet flere bøker 
om barn og barndom. Hun har blant annet utgitt 
e-boka Scandinavian Early Childhood and Consumer 
Culture.

Randi Fuglehaug
Slik blir du statsminister og 99 
andre morsomme ting du kan 
gjøre når du blir stor
167 sider
ISBN: 9788248916512
Kagge, 2015

Hva skal du bli når du blir stor? Spørsmålet dukker 
opp helt fra vi er små. Hva vi drømmer om å jobbe 
med som voksne er et stadig tilbakevendende tema 
både i familieselskaper, på skolen og i venneflokken, 
og aldri har det vært flere spennende ting å velge 
mellom enn i dag. Slik blir du statsminister og 99 andre 
morsomme ting du kan gjøre når du blir stor viser barn 
og unge valgmulighetene på en underholdende, lære-
rik og lett tilgjengelig måte. I tillegg inneholder boka 
intervjuer med en rekke yrkesutøvere, blant annet 
«Sinnasnekker» Otto Robsahm, popartist Marion 
Ravn, fotballproff Mads Møller Dæhli og statsmi-
nister Erna Solberg. Dette er en stor og morsom in-
spirasjonsbok om noen av verdens beste, mest spen-
nende og rareste yrker.

Tom Heine Nätt, Christian F. 
Heide
Datasikkerhet: ikke bli svindle-
rens neste offer
337 sider
ISBN: 9788205480261
Gyldendal akademisk, 2015

Føler du deg utrygg når du er på 
nettet? Er du redd for at virus eller hackere skal ta 
kontroll over datamaskinen din? Dette er boka for 
deg som vil vite mer om datasikkerhet og hvordan 
svindlere går frem.
 De fleste former for dataangrep og nettsvindel 
gjennomføres med relativt enkle teknikker. Dersom 
du som vanlig bruker hadde visst litt mer om disse 
metodene, ville du vært bedre rustet til å beskytte 
deg. I denne boka får du, gjennom enkle forklaringer, 
dagligdagse eksempler og sjekklister, råd om hvordan 
du skal oppdage og forhindre farer. Datasikkerhet vil 
dermed bidra til å gi deg en tryggere IT-hverdag. 

Marianne Undheim
Hvorfor har vi blå striper på ar-
men? Temaperioder og prosjekt-
arbeid med barnehagebarn
186 sider
ISBN: 9788290910834
InfoVest Forlag, 2015

«Hvorfor har vi blå striper på armen?» Dette spørs-
målet kommer fra et av barna i forbindelse med te-
maperioden «Kroppen i rommet». Barna og persona-
let har mange gode samtaler i løpet av temaperioden, 
særlig under lunsjmåltidet, der de sitter og undrer seg 
om det meste. Spørsmålet trigger barnas interesse for 
det indre inni kroppen, og at det er mange ulike rom 
inni en kropp.
 Denne boka har et sterkt fokus på barnas mest-
ring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig 
barnehagepedagogikk med et mangfold av forskjel-
lige aktiviteter. Temaperioder er en god måte å struk-
turere det pedagogiske arbeidet i barnehagen for å 
ivareta nettopp dette. Temaperioder inkluderer, slik 
det beskrives i denne boka, både temaarbeid og pro-
sjektarbeid. I boka vises mange praktiske eksempler 
og verktøy og metoder.

Per Jerstad, Arne Auen Gri-
menes
Revisjon av nettstedene RST-
nett og FYSnett
E-bok
Cappelen Damm, 2015

RSTnett er studentsider for For-
kurs i fysikk, nettstedet til lære-

bokverket Rom Stoff Tid: http://romstofftidforkurs.
cappelendamm.no
 FYSnett er nettstedet til fysikklæreverket 
Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole: 
http://fysikknett.cappelendamm.no

Kari Gjerstadberget
Hundre kvinner
389 sider
ISBN: 9788283050219
Museumsforlaget, 2015

Hvordan var det å vokse opp i ei 
tid da forventningene til kvin-

ner og menn var helt ulike, og få kvinner fikk utdan-
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nelse? Hvordan var det å bryte barrierer i en manns-
dominert verden? Hva skulle til for å få et godt liv?
I boka Hundre kvinner møter vi hundre kvinner som 
forteller sin livshistorie. De kommer fra hele landet, 
fra alle samfunnslag, noen er kjent fra akademia, po-
litikk, kunst og scene, mange er hverdagshelter. Fel-
les for dem er at de er over 70 år og har levd i Norge 
på samme tid. Sammen danner fortellingene deres 
et bilde av norsk sosial- og kvinnehistorie gjennom 
store deler av det siste hundreåret.
 Dette er ei bok man kan glede seg over og bli 
klokere av. Hundre kvinner er velegnet som gavebok 
til folk i alle aldre.

Kathrine Lund, Kjetil Jacobsen
Krigsbilder: kunst under 
okkupasjonen 1940-45
176 sider
ISBN: 9788230329696
Bomuldsfabriken Kunsthall, 
2015

Hvordan var det å være kunstner i et okkupert land, 
under et fascistisk diktatur? Denne boka basert på 
utstillingen ved samme navn gir innblikk i kunstli-
vet under krigen. Vi møter kunstnere i hverdagsliv 
og motstandskamp, i fangeleir og i eksil, men også i 
arbeid for okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling. 
I år er det 75 år siden Norge ble hærtatt og 70 år siden 
krigens slutt. Mange tusen bøker og et stort antall 
filmer og fjernsynsprogrammer er laget om okku-
pasjonsårene. Men så langt har ingen utstilling tatt 
for seg billedkunstnernes krigserfaringer og sett på 
hvordan disse nedfelte seg i verkene deres.

Ole Kirkemo
Altaelva: verdens beste 
lakseelv
165 sider
ISBN: 9788269005400
Sterke streker, 2015

Norge har mange lakseelver, noen i verdensklasse, 
med Altaelva som hovedscenen. Altaelva: verdens 
beste lakseelv, er en annerledes bok om laksefiskerens 
drømmedestinasjon, satt i scene og gjennomført av 
journalist og fotograf Torgeir W. Skancke og forfat-
ter og laksefiskeentusiast Ole Kirkemo.
 Gjennom seks år, til ulike årstider, har de tatt 
pulsen på elva og mennesker som på ulikt vis er sterkt 
knyttet til den. Resultatet har blitt en vakker bok. En 
bok til inspirasjon og pur begeistring, men også en bok 
som skaper lengsler og vekker minner en vinterkveld.
 Altaelva: verdens beste lakseelv, er en selvfølge i 
bokhylla til enhver som har et forhold til Altaelva, 
eller som ønsker å bli nærmere kjent med den.

Gustav Foseid
Ølsmaking: finn dine favorittøl 
171 sider
ISBN: 9788248916529
Kagge, 2015

Vil du bli en ølkjenner? Eller lære 
deg forskjellen på godt og dårlig øl? 

I denne boka blir du kjent med de viktigste øltypene. 
Du får en innføring i ulike smaker i øl, regionale 
bryggetradisjoner og hvordan du kan bedømme øl. 
Ølsmaking er en innholdsrik guide til de gode ølopp-
levelsene og gir deg både kjøpsveiledning og tips om 
hvor du får tak i spesielle øl. Boka inneholder smaksø-
velser underveis og har forslag til flere øltester du selv 
kan gjennomføre – alene eller sammen med venner.

Bjarne Bjorvatn
Vaksiner: en forbannet velsig-
nelse
431 sider
ISBN: 9788283140446
Portal, 2015

Vaksiner redder utallige liv hvert 
år. I fattige utviklingsland trygler foreldre om å få 
vaksiner til barna sine, mens det i rike industriland 
finnes interessegrupper og enkeltpersoner som mot-
arbeider all vaksinasjon. Vaksineskeptikerne påtar 
seg et tungt ansvar for egne og andres barns helse. 
Uten solidarisk vaksinasjon vil farlige sykdommer 
som meslinger, polio, difteri og kikhoste kunne spres 
i befolkningen. Professor dr. med. Bjarne Bjorvatn 
presenterer en oversikt over 23 vaksiner som gis mot 
potensielt farlige infeksjonssykdommer. Denne boka 
gir en grundig introduksjon til et svært aktuelt og 
viktig emne, og viser hvorfor alle barn bør ha rett til 
beskyttelse mot farene disse sykdommene innebærer.
 Bjarne Bjorvatn har i sin yrkeskarriere hovedsa-
kelig interessert seg for infeksjonsmedisin og mikro-
biologi i et globalt perspektiv. Han har vært dosent 
ved Karolinska Institutet i Stockholm og professor 
og overlege i Tromsø og Bergen, og han har hatt 
mange oppdrag innen internasjonal forskning og ut-
danning, blant annet i regi av EU og WHO. Siden 
1998 har han vært konsulent i vaksinespørsmål ved 
Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kjell-Ragnar Berge
Regiment 193: fra Tyskland til 
Vestlandet langs norskekysten 
til Ishavsfronten 1940-1945
360 sider
ISBN: 9788292844328
Forl. Kristiansen, 2015

I boka skildres trefninger og hen-
delser dette tyske infanteriregimentet var en del av 
fra luftlandingen på Sola flyplass 9. april 1940, via 
kamper med norske styrker på Vestlandet, kortvarig 
okkupasjon og troppetransporten fra Bergen i august 
1941 og nordover langs norskekysten med torpede-
ring utenfor Finnmarks-kysten. Mesteparten av kri-
gen var regimentet i harde kamper mot russerne på 
Nordfronten.
 Dette er en dokumentarisk fremstilling basert 
på arkivstudier samt opplevelser fortalt av dem som 
deltok, og resultatet er en helhetlig og kronologisk 
fremstilling av regimentets historie fra begynnelse til 
slutt, satt inn i en sammenheng av større hendelser.
Det meste av regimentets historie er knyttet til Nor-
ge, derfor blir boka også en fortelling om skjebnen til 
noen av de tyske soldatene som var i Norge krigsår-
ene 1940-45. Hvem var de, hvor kom de fra, og hvor-
dan var soldatlivet i avdelingene de tilhørte? Mange 
ble etter en tid i Norge overført til andre fronter, og 
hva skjedde med dem der? Deres videre skjebne etter 
krigen er også en del av historien – krigsfangenskap, 
hjemkomst, og hvordan noen av dem holdt ved like 
kameratskapet fra soldattiden gjennom veterantreff 
og kameratforeninger.
 I den tradisjonelle norske krigshistoriske litte-
raturen finner man sjelden en helhetlig beskrivelse 
av en avdeling med tyske soldater som var i Norge, 
derfor er mye av dette ny og hittil ukjent historie.

Kjersti Vik
Mens vi venter på eldrebølgen: 
fra eldreomsorg til aktivitet og 
deltakelse
221 sider
ISBN: 9788205449619
Gyldendal akademisk, 2015

Vi trenger kunnskap og innova-
sjon i helse- og sosialtjenester for eldre.
 Eldre trenger som alle andre å være aktive for å 
forbygge sykdom og fremme helse, men er det bare 
fysisk trening som hjelper?
 Mens vi venter på eldrebølgen diskuterer hvordan 
normale aldersrelaterte endringer og funksjonsnedset-
telser kan få konsekvenser for hverdagsaktiviteter og 
viser også hvordan helsepersonell kan legge til rette 
for deltakelse i helt ordinære hverdagsaktiviteter for å 
fremme helse og bedre psykisk og fysisk funksjon.
 Boka gir praktiske eksempler på tilretteleg-
ging for en hverdag hvor eldre opplever å delta i sitt 
eget liv, ut fra egne forutsetninger. Den kommende 
generasjonen av sekstiåttere vil være en del av el-
drebølgen, og aldring må ses i lys av det livet den 
enkelte har levd. Målsettingen er derfor å gi stu-
denter og fagpersonell metoder og redskaper til å 
samarbeide med den enkelte for å kartlegge hva som 
bidrar og hva som kan hindre personen i å delta som 
han eller hun selv ønsker.

Gunnar Nyquist (oversetter), 
Tom Holland
Dynasti: huset Cæsars vekst 
og fall
423 sider
ISBN: 9788205459335
Gyldendal, 2016

Augustus, Tiberius, Caligula, 
Agrippina, Nero. Et glitrende 

portrett av Romas første keiserlige dynasti – en euro-
peisk fortelling besatt av mordere og metroseksuelle, 
bedragere og druider, gladiatorer og maktsyke fami-
lieoverhoder.
 Romerrepublikken erobret verden – og kol-
lapset. I de grusomme borgerkrigene som fulgte, 
fløt blodet i gatene inntil Augustus – Julius Cæsars 
grandnevø – tok kontroll. Augustus’ dynasti var pre-
get av uhyggelig glamour og fascinerende onde ka-
rakterer: den store generalen Tiberius, som endte opp 
som en bitter eneboer, beryktet for sine perversjoner; 
Caligula, mester i grusomhet og ydmykelse; Agrip-
pina, mor til Nero, drept av sønnen etter å ha sørget 
for å bringe ham til makten; og Nero selv, deltaker i 
de olympiske leker, gift med en evnukk og kjent for 
å ha bygget et forlystelsespalass på ruinene i rikets 
midte. Forfatteren av bestselgeren Rubicon, Tom 
Holland, har skrevet nok et storverk om Romerrikets 
mest dramatiske periode.

Hege Mehren, Bjørn 
Herrman, Gøril Eldøen (over-
settere), Naomi Klein
Dette forandrer alt: kapitalismen 
mot klimaet
558 sider
ISBN: 9788249515523
Oktober, 2015

Glem alt du trodde du visste om global oppvarming 
– det handler ikke om karbon, det handler om ka-
pitalisme.
 I sin skarpeste bok så langt behandler Naomi 
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Klein den største trusselen menneskeheten har stått 
overfor: klimakrisen. På sin slagkraftige og velfun-
derte måte viser hun hvordan vårt økonomiske sys-
tem er i krig med jordkloden.
 Handelen med klimakvoter fungerer dårlig, vi er 
fremdeles altfor avhengige av fossil energi, og privat-
forbruket er høyere enn noensinne. Kapitalismen har 
spilt fallitt, skriver Klein, og løsningene på klimapro-
blemene kan ikke komme fra de samme profittdrevne 
aktørene som skapte dem i utgangspunktet. Men det 
er grunn til optimisme - hvis vi klarer å tenke helt 
nytt. Skal vi redde planeten, må vi ta tilbake lokalde-
mokratiet, bryte markedsfundamentalismens hellige 
regler og ikke minst: tenke radikalt annerledes rundt 
jordas ressurser og hvordan vi fordeler dem.

Henrik Mathisen (oversetter), 
Tsang Nyøn Heruka
Milarepa: visdom fra Tibets store 
mester
451 sider
ISBN: 9788282200967
Arneberg forlag, 2015

«Møtet med tekstene om Milarepa 
gjorde dypt inntrykk på meg. Hans direkte formid-
ling av livsvisdom er frisk og levende. Temaene er 
de evige spørsmålene som har vært diskutert til alle 
tider. De henvender seg til menneskenaturen, ikke 
til tidsepoker, og er derfor alltid like aktuelle. I hans 
formidling går humor og alvor hånd i hånd.» – Gjen-
dikter og oversetter Henrik Mathisen.
 Mennesket har til alle tider latt seg inspirere av 
esoterisk litteratur. De vekker noe i oss som bærer 
en annen kvalitet enn kroppen og psyken. Dette dy-
pet omtales gjerne som det Indre eller Våkne Hjer-
tet. Møtet med det som inspirerer er møtet med det 
Indre. Det ligger i den menneskelige natur å aner-
kjenne det Indre Hjertet som et faktum i livet og le-
vendegjøre det i hverdagen.
 Milarepa (ca.1052-1135) levde i en tid da budd-
hismen i India spredte seg til Tibet i stort omfang. 
Milarepas lærer Marpa var en kjent oversetter av 
buddhistiske skrifter, og blir ofte omtalt som Over-
setteren Marpa. Hans lærer igjen var den indiske 
mesteren Naropa, som var elev av Tilopa.
 Utviklingen av denne linjen ble i Tibet kalt 
kagyu-tradisjonen, og er i dag en av fire hovedtra-
disjoner innenfor tibetansk buddhisme. Milarepa 
refererer stadig til linjen av mester og elev.

Alexander Leborg (oversetter), 
Antony Beevor
Ardennene 1944: Hitlers siste 
sjansespill
499 sider
ISBN: 9788202482282
Cappelen Damm, 2015

Antony Beevor er krigskronikørenes ubestridte mes-
ter. Med Ardennene 1944 er han tilbake i det formatet 
han kanskje behersker aller best, historien om slaget, 
i dette tilfellet sammenstøtet som endelig brakk ryg-
gen på Det tredje riket. 16. desember 1944 igangsatte 
Adolf Hitler det som skulle bli hans siste og høyst 
risikable forsøk på å vinne Europa. Ved å sette inn 
støtet i de snødekte skogene i Ardennene og brøyte 
seg vei til Antwerpen, håpet han å splitte de allierte 
og presse kanadierne og britene ut av krigen. Selv 
om Hitlers generaler var mer tvilende til prosjektet, 
klamret de yngre offiserene seg desperat til håpet om 
at de kunne redde sine hjem og familier fra Den røde 
hær som næret seg fra øst. Mange var oppglødd over 

tanken på slå tilbake.
 Ardenneroffensiven involverte over én million 
menn og ble det største slaget i kampen om Vest-Eu-
ropa. De amerikanske troppene ble tatt på sengen, og 
befant seg plutselig i ansikt til ansikt med to panser-
divisjoner. Belgiske sivile flyktet i frykt for tyske re-
presalier, og panikken spredte seg helt til Paris. Selv 
om mange amerikanere overga seg, var det andre som 
på heroisk vis kloret seg fast, stagget tyskernes frem-
drift, og således ga sitt avgjørende bidrag til å avslutte 
den andre verdenskrig.

Rune R. Moen (oversetter), 
Timothy Snyder
Svart jord: Holocaust som histo-
rie og advarsel
469 sider
ISBN: 9788205482241
Gyldendal, 2015

Et virkelig storverk for krigs- og 
historieinteresserte om et av de store spørsmålene: 
Hvorfor inntraff Holocaust?
 Timothy Snyders forrige bok, Dødsmarkene, an-
ses som den definitive redegjørelsen for drap på sivile 
under andre verdenskrig. I sin nye bok, Svart jord, 
tar han for seg det neste spørsmålet knyttet til Holo-
caust: Hvorfor?
 Snyder er overbevist om at det er to essensielle 
aspekter ved Hitlers tankegang vi har oversett: øko-
logisk panikk, eller engstelse knyttet til å sikre til-
strekkelige matforsyninger, og statsødeleggelse, ut-
slettelse av politiske strukturer som beskytter sårbare 
folkegrupper. Denne manglende forståelsen setter 
også vår egen fremtid i fare.
 Timothy Snyder er kjent for å bruke sin dype 
fagkunnskap til å se på kjente temaer med nye øyne. 
Slik er det også i denne boka, der Holocaust brukes 
som utgangspunkt for å tolke hvilke farer verden står 
overfor i dag ...
 Timothy Snyder er professor ved Yale Univer-
sity, internasjonalt anerkjent historiker, prisbelønt 
som forfatter og er oversatt til tretti språk. Svart jord 
utkommer parallelt i 15 land.

Øystein Skar (oversetter), 
Gottlob Frege
Utvalgte tekster
286 sider
ISBN: 9788253036014
Pax, 2015

Gottlob Frege (1848-1925) var en 
tysk filosof, logiker og matematiker. Han sto for 
avgjørende innsikter i matematikkens grunnlags-
spørsmål, han utviklet logikken til en egen vitenska-
pelig disiplin, og han angrep spørsmålet om språklig 
mening på en banebrytende måte. Til sammen gjør 
disse arbeidene at Frege med rette kalles grunnleg-
geren av den analytiske filosofi, og kanskje var den 
mest innflytelsesrike filosofen i nyere tid. Dermed er 
han uomgjengelig for alle som ønsker å sette seg inn 
i filosofiens moderne historie, eller å forstå metodene 
og problemstillingene i dagens filosofi.
 Denne boka samler alle de mest sentrale arbei-
dene hans, og gjør dem for første gang tilgjengelig 
på norsk, oversatt av Øystein Skar. Utvalget inklu-
derer hele Aritmetikkens grunnlag, utdrag fra Be-
grepsskrift og Aritmetikkens grunnsetninger, samt 
artiklene «Funksjon og begrep», «Om mening og be-
tydning», «En utredning om mening og betydning», 
«Om begrep og objekt» og «Logiske undersøkelser». 
I tillegg kommer det avgjørende brevet Bertrand Rus-

sell skrev til Frege, samt Freges svar. Boka inneholder 
også en introduksjon til utvalget og til Freges forfat-
terskap ved Einar E. Bøhn, og et etterord om Freges 
innflytelse på filosofien ved Dagfinn Føllesdal.

Knut Johansen (oversetter), 
Søren Kierkegaard 
Sykdommen til døden
179 sider
ISBN: 9788249514854
Oktober, 2016

Sykdommen til døden ble utgitt 
i 1849 og regnes som et av Søren 

Kierkegaards hovedverk. Boka utkom under pseu-
donymet Anti-Climacus, med S. Kierkegaard anført 
som utgiver, utstyrt med undertittelen En christelig 
psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse.
 Ved siden av Begrepet angst er Sykdommen til 
døden kanskje det av Kierkegaards skrifter som ster-
kest har inspirert det 20. århundrets eksistensialister. 
Mens førstnevnte drøfter syndens tilblivelse i ang-
sten, handler Sykdommen til døden om synden som 
fortvilelse. Men denne fortvilelsen – eller erkjennel-
sen av den – er også veien til forsoning med Gud.
 Ifølge Kierkegaard ligger sykdommen til døden, 
eller fortvilelsen, i selvet. Syndens motsetning er 
troen, og troen blir dermed veien ut av fortvilelsen.
 «Jeg vil én gang for alle gjøre oppmerksom på 
at fortvilelse i hele dette skriftet, hvilket tittelen jo 
sier, oppfattes som sykdommen, ikke som helbredel-
sesmiddelet. Så dialektisk er nemlig fortvilelse. I kris-
telig terminologi er jo døden på samme måte uttrykk 
for den største åndelige elendighet, og helbredelsen 
nettopp å dø, å avdø.» – Søren Kierkegaard i forordet.

Edvard Julius Eikill (over-
setter), Torgrim Titlestad, 
Elizabeth Ashman Rowe, 
Bergsveinn Birgisson, Anders 
Kvåle Rue
Flatøybok: Bind 2
497 sider
ISBN: 9788291640822
Saga bok, 2015

Mens Bind 1 malte et panorama av Norges skapelse, 
opphavsmyter og jomsvikinger, gir Bind 2 et bilde av 
et dramatisk tidsskifte da Olav Tryggvason og Olav 
den hellige kjemper for å overbevise folket om å ven-
de seg bort fra sin gamle tro, noe som viser seg å ikke 
være så enkelt. Vi får fortellingen om oppdagelsen av 
Vinland og en dyp innsikt i norrøn kultur, tro og liv.

Gunnhild Aakervik
Skrivehjelpen
76 sider
ISBN: 9788213030854
Kopinor pensum, 2015 

Denne boka kan brukes på norsk-
kurs, i introduksjonsprogram og 

på kvalifiseringskurs for minoritetsspråklige voksne 
som forberedelse til norskprøvene og til arbeidslivet. 
Skrivehjelpen er et hjelpemiddel for å skrive beskjeder, 
tekstmeldinger, invitasjoner, klager, fortellinger, be-
skrivelser av bilder og hendelser og langsvarsoppgaver 
(stiler). Alle oppgavene er på to ulike nivåer hvor det 
avanserte nivået går mer i dybden i tipsene og eksem-
plene som gis. Dette nivået krever bedre forklaringer 
og begrunnelser i oppgaveløsningene. Boka kan bru-
kes både for å skrive oppgavene på data og for hånd, og 
for å komme i gang med å formulere seg og skrive mye.
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Temaet for det ene seminaret på NFFs årskonferanse 9. april gjaldt fremveksten av redaktørbyråer eller 
manustjenestebyråer innenfor det litterære feltet. Slike byråer tilbyr bl.a. oversettelser, språkvask og 
redaktørtjenester til norske forlag. I debatten ble det fremholdt at byråenes virksomhet kan føre til betydelige 
endringer av etablerte produksjonsprosesser i bokbransjen og stilt spørsmål ved om byråene vil kunne utgjøre 
en trussel mot norske oversetteres velferd. Med utgangspunkt i opplysninger som paneldeltaker Synne Hedlo 
fra Nye Tillen AS ga under seminaret, vil jeg forsøke å gi en generell kommentar til dette.

Oversetteroppdrag for forlag 
via mellommenn?

En hovedproblemstilling for 
seminaret var om manustje-
nestebyråer kan benyttes til å 
undergrave de normalkontrakts-
vilkårene for oversettelser som er 

forhandlet frem mellom Forleggerforeningen 
og NO/NFF. Forleggerforeningen har skriftlig 
uttrykt enighet med NO/NFF om at avtaler 
skal følge normalavtaleverket også når avta-
leinngåelse skjer via et mellomledd. Det er 
imidlertid en forutsetning at forlaget må være 
medlem i Forleggerforeningen og at overset-
teren må være medlem i NO/NFF. Dette kan 
synes som en beroligende avklaring. Men for 
oversettere som utfører oversettelsesoppdrag i 
selvstendig næringsvirksomhet, er situasjonen 
vesentlig mer uklar enn for oversettere som får 
honoraret som lønn. Mulighetene til å forhin-
dre at normalkontraktsvilkårene undergraves, 
ligger i stor grad hos oversetterne selv! 

Mellommannen skal også tjene penger
En mellommannsrolle kan være forankret på 
ulike vis. For eksempel kan en opphavsmann 
eller en utøvende kunstner ha gitt en agent i 
oppdrag å opptre som fullmektig for seg. Den 
som vil gjøre en avtale med rettighetshaveren 
(klienten), må da forholde seg til agenten. Den-
nes oppgave er bl.a. å skaffe klienten oppdrag 
og håndtere kontraktsinngåelser og penge-
strømmer. Betaling for innsatsen får agenten 
gjerne i form av en viss provisjon av inntektene. 
Den som har størst nytte av agentens virksom-
het, og får frigjort sin tid til andre gjøremål, 
betaler agenten.

Men manustjenestebyråene opptrer formodent-
lig i hovedsak på egne vegne. For å tjene pen-
ger som mellommann mellom et forlag og en 
oversetter må det være en margin mellom hva 
forlaget vil betale og hva oversetteren skal få. 
Både forlag og oversetter vil vel i utgangspunk-
tet se byrået som et fordyrende mellomledd. 
Men forlaget kan kanskje se muligheter for å 
spare noen interne ressurser eller andre eksterne 
kostnader dersom en oversettelse leveres helt 
trykkeklar. Og oversetteren er kanskje tilfreds 
med å ha fått et oppdrag og har forhåpninger 
om flere. Jeg er redd for at oversetteren ofte 
vil komme ut som den svakeste parten i dette 
spillet.

Hva er konsekvensene?
Manustjenestebyråene forhandler i prinsippet 
helt ubundet av bokbransjens normalavtale-
vilkår, både mot forlaget og oversetteren. Det 
betyr at de avtalene som inngås med byrået 
normalt er fullt ut bindende for partene, med 
mindre avtalevilkår skulle stride mot ufravike-
lige lovbestemmelser. Skulle det være slik at 
det blir inngått en avtale som innebærer en 
omgåelse av normalavtalen, vil eventuelle krav 
måtte rettes til forlaget, ikke byrået. 
 Det som vil svekke oversetterens posisjon 
aller mest, er å akseptere å utføre overset-
telsesoppdraget som selvstendig nærings-
drivende. Da inngås hele kjeden av avtaler 
mellom næringsdrivende virksomheter. Noen 
normalsats for næringsdrivende oversettere 
eksisterer ikke og oversetteren må selv sørge 
for å forhandle seg til et honorar som bl.a. 
fanger opp den sterkt svekkede trygderetts-
lige posisjonen som en næringsdrivende har, 

sammenlignet med lønnsmottakere. For som 
næringsdrivende kommer du til å svi dersom 
du blir langtidssykemeldt eller arbeidsledig. 
På den annen side sparer oppdragsgiveren din 
den arbeidsgiveravgiften som ville ha påløpt 
om honoraret var blitt utbetalt som lønn.
 Den ene kontrakten jeg har sett mellom 
en oversetter og Nye Tillen er meget kortfat-
tet. Den er formodentlig ensidig utformet 
av oppdragsgiver og fremstår som upresis og 
ubalansert. Jeg vil sterkt anbefale enhver som 
får et kontraktstilbud fra et byrå å sammenligne 
dette med Normalkontrakt for oversettelser, 
som er den balanserte bransjestandarden for 
slike kontrakter.
 Nye Tillens kontrakt inneholder ingen 
beskrivelse av overdragelsens innhold og 
omfang, ingen begrensninger mot tilleggs-
utnyttelse eller bestemmelser om rett til til-
leggshonorar eller gjenbrukshonorar. Den har 
heller ingen bestemmelser om tilbakefall av 
rettigheter til oversetteren, knapt noen om den 
redaksjonelle prosessen og ingen bestemmelser 
om frieksemplarer, men en grovt ubalansert 
bestemmelse om utbetalingstid for honoraret. 
Og oversettere som skulle ha blitt forespeilet 
muligheten til nye oppdrag, vil ikke finne noen 
bestemmelse i denne kontrakten som forplikter 
byrået til å tilby det. 
 Så med mindre det lykkes å forhandle seg 
til tilsvarende vilkår som normalkontraktens 
og et normalhonorar utbetalt som lønn eller et 
bedre honorar som næringsdrivende, står mitt 
råd til deltakerne på seminaret fast: Medlem-
mer av NO/NFF bør ikke påta seg å oversette 
bøker for medlemmer av Forleggerforeningen 
via mellommenn!

  Tekst: Jan Terje Helmli
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  NYE MEDLEMMER 

Per 26.04 har NFF 5602 medlemmer. Av disse er 5026 forfattere, 329 oversettere og 247 dobbeltmedlemmer. I perioden 
10.02.2016 -26.04.16 har vi gleden av å ønske følgende velkommen som medlemmer av NFF:

Hemmelige helter
Onsdag 25. mai kl. 11:00
Kulturhuset Banken, Holbøsalen
Biografene Maria Reinertsen og Arnhild Skre 
har skrevet biografier om henholdsvis Henri-
ette Schønberg Erken og Hulda Garborg. De 
skal samtale om å skrive om dem som ofte ikke 
selv engang anså seg som passende biografi-
stoff. Kvinner har selvfølgelig vært historiske 
aktører også før i tiden, men historien om dem 
er gjerne et ubleket lerret, og de fleste biografi-
er skrives fortsatt om menn. Hva skjer når man 
trekker kvinnene frem fra skyggene? Hvordan 
ser historien ut fra perspektivet til de hemme-
lige heltene? Hilde Østby leder samtalen.

Gåten avslørt
Onsdag 25. mai kl. 12:00
Kulturhuset Banken, Holbøsalen
Hvordan ble barneboken Livets gåter til?
Blir sønnen til Messi også god til å spille fot-
ball? Hvor kom det første levende vesenet på 
jorda fra? Hva er DNA og hvorfor er det så 

Forfattermedlemmer:
Magdalena W. Agdestein, DILLING
Ana María Avilés-Ruiz, OSLO
Mariann Deila Bryn, PORSGRUNN
Elisabeth Lund Engebretsen, OSLO
Sigrun K. Ertesvåg, RØYNEBERG
Arne Flaatten, STATHELLE
Svein Hammer, TRONDHEIM
Gørill Haugan, JAKOBSLI
Børre Haugstad, OSLO
Marthe Hommerstad, SLEPENDEN

Vebjørn Horsfjord, FETSUND
Susanne Hætta, VADSØ
Anne Christine Hågensen, OSLO
Nils Gunnar Indahl, FAGERSTRAND
Jan Christian Kielland, OSLO
Ronny Kjelsberg, TRONDHEIM
Sverre Knudsen, OSLO
Anne-Kristine Kronborg, OSLO
Erik Lunde, OSLO
Anne-Beathe Mortensen-
Buan, VESTSKOGEN

Sturle Scholz Nærø, OSLO
Kristin Oudmayer, ASKER
Siw Aduvill Pedersen, OSLO
Karin Rørnes, TROMSØ
Solrun Samnøy, VOSS
Dimitrij Samoilow, OSLO
Ole Rømer Sandberg, MOSS
Thor-Andre Skrefsrud, HAMAR
Knut Albert Solem, OSLO
Tore Stavlund, OSLO
Eirik Wig Sundvall, OSLO

Ole Thorstensen, RÅHOLT
Øystein Lydik Idsø Viken, OSLO
Guro Waksvik, STAVANGER
Alexander Wisting, OPPEGÅRD
Bjørn Gulliksen, SANDEFJORD
Stig Mikalsen, OSLO
Kaja Schjerven Mollerin, OSLO
Alf Martin Sandberg, FÆRVIK
Oversettermedlemmer:
Atle Hesmyr, BØ I TELEMARK
Rune Salomonsen, INDRE ARNA

B Returadresse: 
Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening (NFF)
Postboks 172 Bogstadveien
0323 Oslo

Norsk Litteraturfestival på Lillehammer: 
Sakprosaseminaret, 25. mai kl. 11.00 – 15.00

reiseessays fra forlatte steder i samlingen Sam-
tidsruinar, Geir Gulliksen har skrevet en rekke 
romaner, dikt og essays. Hvor starter man, og 
hva er målet? Kan man trekke en grense mel-
lom det skjønnlitterære og det sakprosaistiske 
essayet? Geir Gulliksen og Marit Eikemo 
samtaler med redaktør på Nasjonalbiblioteket 
Ida Berntsen.

Et hav av muligheter
Onsdag 25. mai kl. 14:00
Kulturhuset Banken, Holbøsalen
I høst fikk mange øynene opp for hvordan en 
reportasjebok kan være skrevet på en personlig 
og litterær måte. Årsaken til denne åpenba-
ringen var Havboka. Eller kunsten å fange en 
kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjen-
nom fire årstider av Morten Strøksnes, hvor han 
bruker en omfattende fisketur som bakteppe 
for å brette ut en historie om vitenskap, myto-
logi og poesi. Strøksnes forteller om Havboka 
og sakprosaens muligheter.

ofte med i krimserier? Hvorfor får vi gåsehud? 
Hvordan klare seg uten rompe?
I den prisvinnende, europeiske bestselgeren Li-
vets gåter av nederlandske Jan Paul Schutten og 
Floor Rieder (til norsk ved Bodil Engen) finner 
vi svar på alt det som har ført frem til verden 
vi lever i i dag. Om jordens alder og universet. 
Om Darwin og fugler. Om seksuell seleksjon 
og den sterkestes rett, og om hvordan mennes-
kekroppen fremdeles er som en makrell. Her 
serveres fire milliarder år på 160 sider. Samta-
len ledes av Hilde Østby. 

Kunsten å prøve
Onsdag 25. mai kl. 13:00
Kulturhuset Banken, Holbøsalen
Essayet skal være velskrevet og skal under-
søke og belyse temaer på nye og uvante måter. 
Akkurat hva som gjør et essay godt, er likevel 
vanskelig å sette fingeren på. Vi inviterer til en 
times dypdykk inn i sjangeren sammen med 
to forfattere som begge har gjort seg bemer-
ket med sine essay. Marit Eikemo har skrevet 

Norsk Litteraturfestival på Lillehammer går av stabelen 24.-29. mai, og som alltid er det 
mye spennende å få med seg. Fullstendig program med tider og praktisk info finner du 
på Litteraturfestivalenshjemmesider, www.litteraturfestival.no. 

Vi holder selvfølgelig en knapp på selve Sakprosaseminaret, som er i regi av NFF. Vi 
minner om at seminarene er gratis for NFFs medlemmer (husk medlemskort!). Kr 120 for 
ikke-medlemmer. Festivalen har dessuten fine bonuser for NFFs medlemmer, med 20 % 
rabatt på festivalpass eller dagspass.


