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LEDER

Den nye regjeringen har ikke begynt bra. Det 
mest utredete litteraturpolitiske virkemidlet og 
mest vellykkede europeiske tiltaket for å sikre 
et sunt bokmarked og forutsigbare forhold for 
forfattere og lesere, bokloven, ble vraket av rent 
ideologiske grunner. Kulturrådet må kutte på 
litteraturområdet med 10 millioner, før den 
bestilte utredningen av Kulturrådet er blitt lagt 
fram. UDs kulturbudsjett er også kuttet med 
20 millioner kroner, samtidig som den totale 
bevilgningen til UD er blitt opprettholdt. Også 
dette uten argumentasjon. De første signalene 
regjeringen har sendt ut kan vanskelig tolkes 
som annet enn kulturfiendtlige. Det er svært 
vanskelig å se hvordan disse tiltakene henger 
sammen med den nye retorikken om moder-
nisering og større frihet i kulturlivet, eller mer 
konkurranse og mindre privilegier. Her finnes 
verken omfordeling eller nyorganisering, bare 
rene, skjære innsparinger.
 Det kan nok stemme at kuttet på littera-
turområdet i Kulturrådet kan føre til større 
konkurranse, men kanskje ikke den konkur-
ransen regjeringen ønsker, for når krybben er 
tom bites hestene. For hvilke av innkjøpsord-
ningene skal kuttes og hvor mye skal tas fra 
de forskjellige ordningene? Dette er ikke en 
hyggelig øvelse for det nye kontaktutvalget og 
samarbeidspartnerne. La oss håpe det ikke blir 
flere slike øvelser i årene som kommer.
 Nå vil det uansett ikke bli meg som skal 
lede NFF i de kampene som eventuelt kommer, 
for jeg trer av etter mine åtte år i styret og seks 
år som leder av foreningen. Jeg er glad for at 
NFF har smarte vedtekter som begrenser tiden 
man sitter i styret, for man kan fort bli veldig 
begeistret for NFF og bli fristet til å bli sittende 
for lenge. En slik regulering av makt er en av 
mange ting som gjør NFF til en suksess. Jeg 
tror organisasjons- og ledelsesforskere kunne 
ha stor glede av å se på NFF når de studerer 
suksesskriterier for en organisasjon eller 
bedrift. Jeg kunne nevne mange, som jeg har 
erfart i de årene jeg har sittet i styret: Kon-
tinuitet og kunnskap i administrativ ledelse, 
rekrutteringen av nyansatte i administrasjonen, 
fordelingen av makt, arbeidet i styre og utvalg, 
tydelige prioriteringer, fokus, kultur- og litte-
raturpolitisk helhetsforståelse, brede allianser 
med de andre litteraturpolitiske aktørene, 

forhandlingsstyrke i forhold til samarbeids-
parter og «motparter». Men helt avgjørende 
er medlemmene, som har økt jevnt og trutt i 
disse seks årene jeg har vært leder. Både når 
det gjelder antallet medlemmer og styrken i 
medlemsmassen så er det helt avgjørende for 
organisasjonens forhandlingsstyrke. Vi vet at 
vi snakker på vegne av et meget sterkt lag, og vi 
vet at det vi gjør gagner samfunnet som helhet. 
Dette gjør at jeg kan se tilbake på seks år som 
leder av en organisasjon hvor vi får ting gjort 
og hvor det hele tiden er plass til fornyelse og 
forbedring. I løpet av disse årene har NFF 
brukt tre år på å framforhandle en helt ny 
og moderne normalkontrakt, hvor vi til tider 
klødde oss i hodet fordi vi ikke forstod hva som 
var meningen med flere av de gamle paragra-
fene. Vi har innført to nye stipendordninger, 
et aktualitetsstipend og et stipend til å popu-
larisere naturvitenskap, real- og teknologifag. 
Begge stipendene er svært vellykkede og vi 
mottar langt flere søknader enn vi kan innvilge. 
Det samme gjelder langtidsstipendet, som vi 
pusset opp og gjeninnførte med stor suksess. 
Også her er det nå langt flere søkere enn det er 
plass til. Vi har sammen med Kopinor framfor-
handlet to viktige avtaler: Bokhylla.no og den 
første kopieringsavtalen som inkluderer digital 
kopiering i skolen. Bokhylla er en internasjonal 
pilotavtale, som viser at det er mulig å gjøre 
gode avtaler med opphavsrettshaverne og 
samtidig gjøre et stort materiale tilgjengelig 
digitalt for hele folket. Inkluderingen av digital 
kopiering i skolen viser at digital kopiering er 
omfattende, men også noe forskjellig fra analog 
kopiering. Ikke minst viser det seg at vi som 
faglitterære forfattere og oversettere blir mer 
brukt i den digitale verden. Begge avtalene 
har bidratt med vesentlige vederlag inn i vårt 
fond, som har resultert i at vi på disse seks årene 
har økt utbetalingen av stipendier fra cirka 52 
millioner årlig, til i år, hvor vi fordeler cirka 
70 millioner kroner i stipender til forfattere og 
oversettere. NFF bidrar dermed helt avgjørende 
til fornyelsen av den norske litteraturen – og det 
norske samfunnet.
 I tillegg til fornyelsen av disse grunnpila-
rene i NFFs virksomhet har vi etablert et nytt 
sakprosaprofessorat i Bergen, og vi arbeider nå 
med etableringen av det tredje professoratet i 

sakprosa. Vi har dessuten kjøpt ny leilighet i 
Berlin til våre medlemmer, og vi håper den vil 
virke stimulerende i skapingen av mange nye 
bøker. Vi har også bidratt til å etablere flere 
nye priser på det faglitterære området, og mest 
stolt er vi kanskje over at Kritikerlaget har 
institusjonalisert en ny Kritikerpris for beste 
sakprosabok for voksne, som ble delt ut for 
første gang i 2013. Vi håper at den får samme 
status som Kritikerprisen for beste voksenbok, 
som alltid har vært den gjeveste av alle prisene 
for skjønnlitteratur. Priser er en liten del av en 
stor virksomhet, og det viktigste er at det viser 
hvordan sakprosaen sakte men sikkert styrker 
sin posisjon i offentligheten.
 Én ting er å bidra til å skape litteratur, for-
midlingen av den er en annen sak. Vi har vært 
svært bevisste på nødvendigheten av å styrke 
formidlingssiden de siste seks årene, og gjen-
nom samarbeid med Fritt ord har vi etablert 
Forfattere til skolen, som tegner til å bli en stor 
suksess. Også nykommeren Sakprosafestivalen 
i fjor gjorde at publikum strømmet til. I år blir 
det festival både i Oslo og Bergen. Vi har ikke 
kommet i mål på formidlingssiden, og både i 
samarbeid med Kulturrådet, Forfattersentrum, 
skolene, bibliotekene og andre har vi store 
muligheter til å bli enda bedre til å formidle 
litteraturen ut til folk. Derfor er det med stor 
glede jeg ser at valgkomiteen nominerer nåvæ-
rende nestleder Marta Breen til å overta roret. 
Hun er svært opptatt av formidling. 

Jørgen Lorentzen. Foto: Hilde Østby

Seks år – viktige steg framover
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– Jeg vil si at det er en balansert evaluering: 
den viser at tellekantsystemet er ubyråkratisk 
og billig, i forhold til for eksempel den engelske 
modellen som er åtte ganger så dyr og tungvint, 
sier Ola Stave, generalsekretær i Universitets- 
og høgskolerådet, som hadde bestilt evaluerin-
gen som ble framlagt i januar. 
 Han uttrykte dermed den generelle modus 
i storsalen på Litteraturhuset, der hele fors-
kningsmiljøet i Norge var invitert til å følge 
framleggelsen: 
 – Jeg forventet egentlig at temperaturen 
skulle stige her, men det lar visst vente på seg, 
sa Trine Syvertsen, dekan ved det humanistiske 
fakultet ved Universitetet i Oslo og professor i 
medievitenskap. 
 – De store debattpunktene må jo bli om vi 
skal premiere ekstra de artiklene som publiseres 
i de aller mest prestisjetunge fagtidsskriftene, og 
om forskningsformidling skal premieres i tel-
lekantsystemet. Men det vi ser er at humaniora 
mer og mer har omfavnet systemet og påpeker 
det der det ikke følges, sa Syvertsen fra salen. 
 Rapporten var laget på bestilling av Univer-
sitets- og høgskolerådet og er blitt gjennomført 
av Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) 

Tellekantene er blitt telt
– Hva er forskningens relevans? Er det samfunnsnyttig med forskningsartikler 
som publiseres på engelsk, i tidsskrift nær sagt ingen leser? Hvorfor er det viktig 
å telle artikler så lenge man ikke er opptatt av relevans? sier Trond Andreassen, 
generalsekretær i NFF, etter at rapporten om tellekantsystemet ble framlagt på 
Litteraturhuset i Oslo 16. januar. Evalueringen fastslo at andelen forskning på 
norsk har sunket, at andelen publisert forskning har økt, og at cirka 40 prosent 
av forskerne vil ha tre nivåer i klassifisering av publikasjoner, hvorav mange vil 
ha premiering av forskningsformidling inn i systemet. 

TELLER KANTER: Professor Camilla Serck-Hanssen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad og UiO-rektor Ole 
Petter Ottersen i lett passiar før debatten på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Hilde Østby.

  Tekst: Hilde Østby ved Aarhus Universitet. Carter Walter Bloch, 
Vicecenterleder, og Kaare Aagaard, postdoc, 
sto bak funnene. 
 – Man skal ikke undervurdere det vi opp-
levde da vi lagde rapporten, nemlig en betydelig 
skepsis og motstand mot systemet på individ-
nivå, men det synes ikke i indikatoren, fortalte 
Kaare Aagaard i paneldebatten som fulgte etter 
presentasjonen i en fullsatt Wergeland-sal. 
 – Det vi så gjennom undersøkelsen var at vi 
nå er oppe i det antallet publikasjoner man kan 
forvente av norske forskere, men kvaliteten har 
ikke steget. Nå er det kanskje på tide å fokusere 
på kvalitet, sa Aagaard. 
 – Slik jeg ser det er det to områder vi må ta 
opp til diskusjon, og det er nivåinndelingen, og 
hvordan systemet oversettes til lokale forhold. Det 
finnes helt sikkert dårlig bruk av dette systemet 
lokalt, men det er også sånn at det nye systemet 
har løftet fram diskusjoner om forskning som har 
vært helt fraværende tidligere, sa statssekretær i 
Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, som 
i sin tid var med på å initiere systemet forrige gang 
Høyre var i regjering. Nå kunne han motta eva-
lueringen av systemet av rektor ved Universitetet 
i Oslo, Ole Petter Ottersen. Og statssekretæren 
var godt fornøyd. 
 – Gjennom Cristin har vi fått oversikt over 

det som pågår i forskningsmiljøene, og det er 
det mange som misunner oss, sier Haugstad.
 – Det er noen spørsmål som er fraværende 
i denne evalueringen, nemlig hva er egentlig 
kvalitet, og hva er forskningens relevans? sier 
Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening etter 
framleggelsen. 
–Det er greit at vi kan telle mange publi-
serte artikler, men hva er verdien av dette i 
et samfunnsperspektiv? Mange klager på at 
forskningens verden er en lukket verden, og 
det er jo i tilfelle svært uheldig. Det ble også 
så vidt berørt at andelen forskning som skrives 
på norsk har gått ned, kanskje fordi det kunne 
skjules bak det faktum at det er blitt produsert 
så mye mer forskning etter tellekantreformen, 
så til sammen ser det ut som om forskning på 
norsk har økt, sier Andreassen. 
 34 prosent av forskerne innen humaniora 
eller samfunnsvitenskap vurderer å publisere 
internasjonalt, fortalte Carter Walter Bloch da 
han presenterte resultatene. 
 – Og cirka 40 prosent av forskerne ville ha 
tre nivåer, enten et høyere forskningsnivå,  eller 
et nivå for forskningsformidling, fortalte han. 
 – Jeg er veldig skeptisk til et nytt nivå i syste-
met, som ikke beskriver forskning. Det vil være 
destruktivt for systemet, sa Nils Erik Gilhus, 
instituttleder Klinisk institutt, UiB, og leder av 
nasjonalt publiseringsutvalg, og siktet til ønsket 
om å få forskningsformidling inn i systemet. 
 – Kronikker og annen formidlingsaktivitet 
blir jo premiert, men utenfor dette systemet. 
Det er mange ting som vi ikke behøver å over-
belaste indikatoren med, men som kan løses på 
lokalt nivå, sa Sveinung Skule, instituttleder i 
NIFU, og nestleder i Forskningsinstituttenes 
fellesarena, under debatten. 
 – Jeg ser at det er utfordrende for systemet, 
fordi formidling er så utrolig mye forskjellig, 
men jeg skulle ønske det fantes systemer som 
tok den veldig viktige forskningsformidlingen 
på alvor. Det gjøres det bare noen steder, lokalt, 
i dag, hvor man premierer forskningsformid-
ling. Fra politisk hold kunne man gjort grep, 
man kunne for eksempel si at lærebøker gir 
tellekantpoeng, særlig i en tid da man snakker 
om kvalitet i undervisningen og om å få fram 
de beste studentene. Vi har i mange år merket 
effekten av tellekantreformen, det er vanskelig 
å motivere akademikere til å skrive forsknings-
formidling og lærebøker på norsk, sier Hege 
Gundersen i Universitetsforlaget, sjefredaktør 
for humaniora, juss og tidsskrift. 
Hun reagerte på resultatene i rapporten. 
 – Når så mange som 34 prosent av ansatte 
innen humaniora og samfunnsvitenskapen 
vurderer å publisere internasjonalt framfor på 
norsk, gjør det meg veldig bekymret. På vegne 
av alle som formidler forskning på norsk ble jeg 
provosert over hvordan disse resultatene ble vektet 
i framleggelsen av evalueringen. Forskernes for-
midlingsarbeid blir bagatellisert, sier Gundersen. 



REPORTASJE4

– Gi forlaget et tydelig bilde av hva slags bok 
dette skal være: hvem er målgruppen, hvilke 
bøker ligner den på, hvilke kvaliteter har du 
som forfatter og hvilke lesere kan du nå, dette 
lurer vi på i forlagene når forfattere tar kontakt. 
Og vent ikke til du er helt ferdig med manuset 
ditt, vi i forlaget vil hjelpe det fram og helst i 
det vi mener er riktig retning, sa sjefredaktør 
for humaniora, juss og tidsskrift i Universi-
tetsforlaget, Hege Gundersen, da hun besøkte 
NFFs debutantseminar fredag 13. desember for 
å fortelle om forlagsarbeid.

To seminarer for debutanter
Debutantseminaret avholdes hvert år for mot-
tagerne av NFFs debutantstipend, og byr på 
innføring i alt fra forlags- og tidsskriftarbeid, 
til markedsføring og medieprofilering og hvor-
dan sakprosabøker kan nå ut i bokhandel. I juni 

følges det opp med et seminar hvor deltagerne 
jobber mer tekstnært, veiledet av Ivo de Figuei-
redo og Marius Wulfsberg. 
 – For fjorten år siden bestemte vi oss 
for første gang for å invitere debutantene til 
seminar, for vi skjønte at de trengte å intro-
duseres for bokbransjen, og vi ville gi dem 
noen hjelpemidler for å orientere seg. Både 
forlagsredaktører, markedsfolk, bokhandlere 
og vår egen advokat, Jan Terje Helmli, forteller 
om alt fra forlagsarbeid til skribentøkonomi. 
Vi har fått entydig positive tilbakemeldinger 
på seminarene, forteller seniorrådgiver Marit 
Ausland i NFF, som organiserer seminarene. 
 – Mange av debutantene holder kontakten 
etter seminaret, jeg vet at de leser hverandres 
tekster og danner egne Facebook-grupper, sier 
Ausland. 
 I år var det 14 deltagere på debutantsemi-
naret, alle har fått stipend av NFF til å skrive 
bok. Stipendmottagere inviteres til i å delta 

på seminaret rett etter at de har fått stipend, 
og seminaret er ment å være en matnyttig 
startpakke for stipendmottagerne. I år var det 
forfattere av bøker om alt fra jordsmonn og 
parkeringsbøter til arbeidsledighet i Europa 
og New public management som samlet seg 
en fredag ettermiddag for å lære mer om bok-
bransjen.

Seminaret som møteplass
–Jeg var særlig interessert i å møte andre forfat-
tere og se hvem som er i samme båt som meg, 
sa sosialantropolog Nina Bergheim Dahl, som 
skal skrive en bok om skjønnhetsidealer blant 
sihker i Punjab. Boka er basert på hennes egen 
feltdagbok det halvåret hun var i India.
 – Å få debutantstipend betød alt for meg, 
og å få tips av NFF var også avgjørende for 
at jeg skaffet meg et forlag. Det hjalp meg å 
tenke konkret rundt boka og klare å presentere 
et tydelig prosjekt. Jeg ønsker at boka mi skal 

Før den første setningen
– Den første setningen i en bok skal ikke få leseren til å fullføre boka – den skal få leseren til å lese 
setning nummer to! Og setning nummer to har samme oppgave i forhold til setning nummer tre, rådet 
forlagsredaktør Hege Gundersen de 14 deltagerne under NFFs debutantseminar fredag 13. desember. De 
var samlet for å få kunnskap og inspirasjon til å skrive mer enn sin første setning, med forelesere som kom 
med innsikter om alle sider av det litterære systemet, fra forlag til bokhandel og presse. 

  Tekst: Hilde Østby

HVA VIL FORLAG HA? Redaktør Hege Gundersen (t.h.) i Universitetsforlaget forteller de 14 debutantene om forlagsarbeid  - på bildet ser du f.v. Nina Bergheim Dahl, Erik Joner og Kristine Sevold.  
Foto: Hilde Østby
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gjøre sosialantropologi tilgjengelig for folk 
flest, jeg vil invitere leseren med på den reisen 
jeg hadde til Punjab, sier hun.

Nytt realfagstipend
For første gang åpnet debutantseminaret for 
andre stipendmottagere enn debutantene: 
NFF opprettet i fjor et nytt stipend for forfat-
tere som ville skrive fra naturvitenskapene, 
realfag og teknologifag. Åtte av deltagerne på 
denne fredagens seminar var mottagere av dette 
stipendet.
 – Alt er helt nytt for meg med bokbransjen, 
derfor var det viktig for meg å komme hit, og 
ikke minst treffe folk som er i samme situasjon, 
sier astrofysiker Jostein Riiser Kristiansen, som 
har fått naturvitenskapsstipendet til å skrive en 
bok om mørk materie og mørk energi.
 – Det er mer og mer populært å skrive fra 
naturvitenskapene, på astrofysisk institutt på 
Universitetet i Oslo er det ansatt en egen for-
midlingskonsulent, og jeg oppfatter at det er en 
positiv holdning til det å formidle for et bredt 
publikum blant forskerne. Det blir jo styrket av 
det nye stipendet fra NFF, og sammen med til-
tak som det nye formidlingskurset for realister 
på Universitetet i Oslo, er det med på å gjøre 
flere forskere opptatt av å formidle, sier han.

Hvordan var det å være 
sakprosadebutant?
Vi spurte tidligere debutanter om deres erfaringer: 

1) Det var avgjørende. Uten 
stipend fra NFF og Fritt Ord 
hadde jeg rett og slett ikke 
hatt råd. Boken jeg skrev er 
en dokumentar fra Gaza, og i 
tillegg til reise- og boutgifter 
skulle jeg lønne tolk og sjåfør 
(som man trenger i Gaza) i to 
måneder.

2) Det fineste var å møte andre 
debutanter og personer fra 
ulike deler av bokbransjen. Det 
er ensomt å skrive bok - særlig 
den første - og da blir slike fel-
lesskap ekstra viktig. Jeg hadde 
bra utbytte av det første semi-
naret, der vi fikk møte folk fra 
alle ledd i bokprosessen. Under 
det andre seminaret hadde jeg 
allerede skrevet ferdig første-
utkastet til manus, så for meg 
fungerte det mer skjerpende 
enn som en oppmuntring til å 
komme igang. Seminarlederne 
gav krasse tips og det var kjem-
penyttig å lese andres tekster.     

3) Absolutt. Det var et veldig 
bra utgangspunkt for å bli med 
på andre arrangementer, som 
Oslo Bokfestival, Lillehammer 
og Sakprosafestivalen.

4) Jeg er i hvert fall veldig for-
nøyd med min egen erfaring. 
Og jeg ser at flere av fjorårets 
debutanter har fått mye 
presse. Men generelt er det jo 

1) Jeg hadde ikke kunne 
skrive boka uten debutant-
stipendet. Jeg var nettopp 
ferdig med masteroppgaven 
og økonomien var derfor ikke 
den sterkeste da jeg gikk i 
gang med prosjektet. I tillegg 
var det viktig for selvfølelsen 
at NFF hadde tro på meg og 
anerkjente prosjektet. 

2) Seminarene var veldig 
inspirerende i en nokså ensom 
prosess. Jeg fikk bli kjent med 
andre som var i samme situa-
sjon, og foredragsholderne var 
gode. 

3) Absolutt! 

4) Både ja og nei. Jeg er for-
nøyd med oppmerksomheten 
jeg har fått, men det er jo klart 
at som debutant har du mye 
å bevise. Jeg merket også at 
det var uvant å skulle kunne 
formulere seg i korthet som 
gjør at pressen fatter interesse 
for saken. Kanskje et medi-

1) Debuttantstipendet gjorde 
at jeg fikk tatt meg tid til å 
skrive. Boken ville blitt ferdig, 
uansett, men stipendet gjorde 
det mye lettere.

2) Seminaret var verdt å få 
med seg. Jeg lærte en del ting 
om de juridiske forholdene ved 
bokutgivelser. Som journalist 
visste jeg det meste om pres-
sehåndtering fra før, men det 
var sikkert nyttig for andre 
deltakere.

3) Ja, jeg har holdt kontakten 
med flere av seminardeltagerne.

4) Vanskelig å si. Det varierer 
nok mye fra bok til bok. Jeg 
fikk i hvert fall mye oppmerk-
somhet både fra forlaget og 
fra pressen. Men jeg ser at 
det kommer andre bøker som 
knapt får medieomtale. 

5) Ja, det kommer jeg til å 
gjøre.

ÅSHILD EIDEM
Debuterte i 2013 med 
boka Spillet om Gaza

ANNE KRISTIN 
FURUSETH
debuterte i 2013 med boka 
Norske nazister på flukt

MIKAL HEM
debuterte i 2012 med boka
Kanskje jeg skal bli diktator.
En håndbok.

1) Hva betød NFFs debutantstipend for at boka di skulle gjennomføres?
2)  Hva betød NFFs debutantseminarer for boka di?
3)  Har du fått et større forfatternettverk og større forståelse for bokbransjen som  
 følge av seminarene?
4) Syns du sakprosadebutanter får tilstrekkelig oppmerksomhet fra forlagene og i  
 pressen?
5) Vil du skrive flere sakprosabøker?

potensiale for langt mer opp-
merksomhet om ny sakprosa. 
For eksempel havner nok 
endel gode dokumentarer litt i 
skyggen av hotte biografier og 
debattbøker.

5) Det vil jeg. Er i gang. 

eseminar kan være noe for nye 
debutanter?

5) Ja, jeg har noen ideer jeg 
tenker på, men det blir ikke 
med en gang. Det er en omfat-
tende prosess å skrive en bok, 
og jeg trenger litt tid å komme 
meg på. 

VIL MØTE ANDRE: Sosialantropolog Nina Bergheim Dahl ville 
gjerne møte andre forfattere i samme situasjon på debutant-
kurset. Foto: Hilde Østby
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NFF inviterer også i år til Den faglitterære 
årskonferansen og årsmøte helgen 29.-30. mars. 
En hel helg skal vies faglige og fagpolitiske 
spørsmål innenfor Grand Hotels ærverdige 
vegger: årets hovedpanel er viet spørsmålet 
«Hva bør endres i litteraturpolitikken» med 
statssekretær Knut Olav Åmås som hovedtaler, 
deretter følger paneldebatt og parallellgående 
seminarer hvor det debatteres spørsmål som 
frilansforfatternes kår, forholdet mellom over-
settere og språkvaskere, forskningsformidling 
på nett, og hvordan klimaspørsmål behandles 
i læremidler. (Se mer om påmelding til konfe-
ransen og årsmøtet, samt fullstendig program 
i boksen til høyre.)
 – Utgangspunktet for at vi ville se på 
denne problemstillingen, var at vi fikk høre 
om Forfatternes klimaaksjon, og i forlengelse 
av dette engasjementet ville læremiddelutvalget 
rette søkelyset mot klimaspørsmål. Ofte er det 
debatter om læreboka og andre læremidler på 
nett, men her kunne vi belyse er annet tema. 
Det er inspirerende, sier Jannike Ohrem Bakke, 
doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Bus-
kerud og Vestfold (HBV), som sitter i NFFs 
læremiddelutvalg og skal lede panelet lørdag 
29. mars. 

Klimaproblemer 
på papiret
Et av de første stedene barn og unge møter klimaproblemene, er i 
skolebøkene. Nå undersøker forskningsmiljøet ved Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold hvordan klima- og miljøspørsmål framstilles i norske lære-
bøker. Resultatene presenteres på NFFs Årskonferanse 29. mars. 

 Panelet består av Dagrun Skjelbred, Erik 
Tunstad og Mara Moskvil fra HBV, som alle 
har bidratt til undersøkelsen.
–Læreboka står sterkt i norsk skole, vet vi av 
undersøkelser, så det betyr mye hva som står 
om klimaspørsmål i disse bøkene. Vi lurer blant 
annet på hvordan bøkene forsøker å engasjere 
elevene, sier Ohrem Bakke. 
 
Hvordan engasjere elever?
Bokutvalget som undersøkes av forskningsmil-
jøet på HBV, er fra ungdomsskoletrinnet og 
første klasse på videregående. 
 Professor Dagrun Skjelbred leder et stort 
arbeid med et praktverk om norsk lærebok-
historie, med midler fra Det faglitterære fond. 
Hun leder også arbeidet med undersøkelsen av 
norske læremidlers omtale av klima. 
 – Vi kan ikke gjøre en veldig stor undersø-
kelse, så vi kommer nok til å konsentrere oss om 
begrepene, hvordan de brukes og forklares, og 
vi er opptatt av hvordan eleven tiltales i bøkene, 
og forventes å engasjere seg. Er det sånn at man 
tar tak i et engasjement eller ikke? Hva skal 
man gjøre med klima? Kunnskap er viktig, 
men adresserer læremidlene hva elevene selv 
kan gjøre? sier hun. 
 Den nye norske lærebokhistorien beskriver 
læremidlene i den obligatoriske skolen fra stif-
telsen i 1739 og fram til i dag, og allerede tidlig 

omtales klimaspørsmål i læremidlene. 
 – Jeg har et eksempel fra 1804, som handler 
om at vi alle er om bord på den samme jorda. 
Mange av læremidlene omtaler klimaspørsmål 
satt inn i en religiøs sammenheng, altså, at vi skal 
forvalte Guds skaperverk, forteller Skjelbred. 
 På 70-tallet henvendte skolebøkene seg 
direkte til elevene med spørsmål om forde-
lingen av verdens goder i tillegg til å beskrive 
bærekraftig utvikling. 
 
En million lesere
Forskerne skal fokusere på hvordan kunnskapen 
om klima formidles og om den mest sentrale 
informasjonen er presentert, samt hvordan 
elevoppgavene er formulert. 
 – Lærebøker er litteratur som leses av nesten 
en million nordmenn hver eneste dag, så lære-
bøkene betyr veldig mye. Historisk sett viser 
læremidlene hva det er hver generasjon mener 
det er viktig å gi videre til neste generasjon, altså, 
det vi ser på som helt sentralt å bringe videre av 
kunnskap, kultur og språk, sier Skjelbred. 
 Hun tror ikke at digitale læremidler tar over 
som hovedperson i klasserommet. 
–Lærebøkene styrer fortsatt veldig mye av det 
som skjer i klasserommet, derfor er det viktig 
å forske på dem. Og de som skriver bøkene, 
og forlagene, bruker vår forskning, forteller 
Skjelbred. 

 Tekst: Hilde Østby
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Sakprosa og poesi 
for klima
– Det er veldig sjelden poesi 
og sakprosa står side om side, 
men i Forfatternes klimaaksjon 
§ 110b gjør de det, sier Freddy 
Fjellheim, redaktør for aksjonens 
nettside og en av initiativtagerne 
til klimaaksjonen. Aksjonen henter 
navn fra Grunnlovens miljøparagraf 
110b, som er unik i sitt slag. 
Nå oppfordrer Fjellheim NFFs 
medlemmer til å engasjere seg.

Tilbring to dager sammen med andre forfattere og oversettere, for faglig og sosialt påfyll! I år arrangerer vi 
konferansen og årsmøtet på Grand Hotel i Oslo helga 29.-30. mars, med stor middag lørdag 29. mars. 

NFF betaler gildet, du må bare betale en egenandel på 600 kroner. Vi refunderer reisekostnader som overskrider 
300 kroner (fra utlandet begrenset oppad til 4000 kroner), etter billigste reisemåte. Mer om betingelsene finner 
du på «Min side» på våre nettsider www.nffo.no. Du kan melde deg på via Min side, eller ved å ringe Camilla 
Marie Widholm: 22 12 11 43

HER ER PROGRAMMET FOR DEN FAGLITTERÆRE ÅRSKONFERANSEN, LØRDAG 29. MARS: 

Kl 10:  Innkvartering og registrering.
Kl 11:  Åpning, og plenumsforedrag ved statssekretær Knut Olav Åmås, «Hva bør endres i litteraturpolitikken»,  
 etterfulgt av paneldiskusjon med forlegger Håkon Harket, leder av Bokhandlerforeningen 
 Anne Posner, hovedbibliotekar Sissel Merethe Berge ved NTNU, leder Jørgen Lorentzen i NFF, 
 og ledet av generalsekretær Trond Andreassen i NFF. 
Kl 13.30:  Lunsj
Kl 15-17.30:  Parallellseminarer: 
 Nr 1: Frilansere på luselønn. Panel: Ida Habbestad, leder i Norsk kritikerlag, frilansforfatter og   
 journalist Åshild Eidem, Espen A. Eik i NRK Ytring, sjefredaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen.
  Ledet av: Lars Aarønæs, frilanser og forfatter.
 Nr 2: Nettbasert forskningsformidling – hva skjer med kvaliteten? Panel: Spesialrådgiver 
 Helge Sønneland og universitetslektor Gisle Hannemyr fra Universitetet i Oslo, seniorrådgiver  
 Vidar Røeggen i Universitets- og høgskolerådet. Ledet av: Professor Annik Magerholm Fet. 
 Nr 3: Hvordan behandles klima- og miljøspørsmål i læremidlene? Panel: Professor Dagrun  
 Skjelbred, lektor Erik Tunstad, lektor Maria Moskvil, alle fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).  
 Ledet av: Dktorgradsstipendiat Jannike Ohrem Bakke ved HBV.
 Nr 4: Får manuskriptene til oversatt sakprosa god nok behandling i norske forlag? Panel:  
 Oversetter Rune Moen, forlagsredaktør Ingrid Ryvarden, oversetter Alexander Leborg, oversetter  
 Hedda Vormeland. Ledet av: Forfatter Mette Karlsvik. 
 
 Aperitiff og middag!

Årsmøtet søndag 30. mars varer fra kl. 10 til 14, etterfulgt av lunsj. 

Forfatternes klimaaksjon ønsker å markere 
Grunnlovsjubileet. Paragraf 110b i grunnloven 
er nemlig unik i sitt slag: Her heter det: «Enhver 
har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til 
en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold 
bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres 
ud fra en langsiktig og alsidig Betragtning, der 
ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.»
 – Dette er et krav som beviselig ikke oppfyl-
les. Hvorfor skal vi godta et slikt løpende brudd 
på grunnloven? Det vil vi skape debatt om i 
jubileumsåret 2014, sier styremedlem i aksjonen 
og NFF-medlem Kristian Bjørkdahl.
 Per dags dato er det mellom 80 og 90 med-
lemmer som deltar i aksjonen, hovedsakelig ved 
å skrive artikler, kronikker, poesi og essays om 
klimaspørsmål.
 – Et av målene framover er å løfte fram 
Grunnlovens paragraf 110b i jubileumsåret for å 
øke folks bevissthet om at vi faktisk i lovverket har 
stadfestet at vi skal ta hensyn til framtidige gene-
rasjoner. Vi håper på et godt besøkt arrangement 
i NFFs regi under årsmøtet, og at mange flere 
engasjerer seg! sier professor ved journalistutdan-
ningen  ved Høgskolen i Oslo og Akershus og 
faglitterær forfatter Elisabeth Eide.

Forfattere kan engasjere
– Visjonen er både å skape et forfatterfellesskap 
som gyver løs på klimaproblematikken, og 
samtidig utvide beskrivelsene av hva klima-
endringene innebærer. Miljøbevegelsen har 
vært svekket av at de ikke engasjerer folk. Men 
forfattere, med kombinasjonen av sakkunnskap 
og appellativ kraft, kan vise skriften på veggen 
og bringe i dagen den informasjonen media 
holder tilbake, sier Freddy Fjellheim.
 – Jeg savner bidrag fra sakprosaforfattere, 
det er viktig for oss at kollegaene våre i NFF 
melder seg på: de sitter tross alt med en del 
avgjørende kunnskap som må formidles ut, sier 
Fjellheim, som anbefaler NFFs medlemmer å 
oppsøke nettsidene og melde seg inn i Forfat-
ternes klimaaksjon § 110b.
Les mer på: www.forfatternesklimaaksjon.no

Meld deg på årsmøtet og Den faglitterære  
årskonferansen innen 3. mars!

Illustrasjon: Janniche Engelsen
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GLAD FOR PRIORITERINGEN: Liv Gulbrandsen i Leser søker bok 
kunne glede seg over at foreningen har unngått kutt i denne 
omgang. Foto: Hilde Østby

  Tekst: Hilde Østby

I desember ble tildelingene under  
post 74 i Kulturrådets budsjett 
framlagt, og Leser søker bok og 
Foreningen !les blir ikke rammet 
av kutt. Begge organisasjonene, 
som jobber med å tilrettelegge 
litteratur for henholdsvis folk med 
lesevansker og ungdom, fryktet 
kutt da det ble kjent at Kulturrådet 
hadde fått et krympet budsjett fra 
Kulturdepartementet. Kuttene som 
er varslet, kommer derimot til å 
gå ut over innkjøpsordningene for 
litteratur. 

Leser søker bok og 
!les får ikke kutt

– Dette er en gledens dag, det er ingen kutt, 
derimot er det en økning som tilsvarer konsum-
prisindeksen. Det gjelder både oss og !les! Alle 
forfatterforeningene, Bibliotekforeningen og 
Forleggerforeningen har målbært sin støtte til 
Leser søker bok og !Les, og det er vi veldig stolt 
av – det viser at foreningene våre er barn av en 
hel bransje, sa Liv Gulbrandsen, da det ble kjent 
at foreningen ble skånet for sparekniven.
 Leser søker bok feiret i 2013 sitt 10-årsjubi-
leum, et jubileum som fikk en ekstra gullrand idet 
forfatter og NFF-medlem Sissel Hofgaard Swen-
sen fikk kongens fortjenestemedalje for sin innsats 
som en av initiavtagerne for organisasjonen.
 
Hvordan kuttene i innkjøpsordningen blir 
fordelt ble avgjort 6. februar, etter trykkedato, 
og vil bli rapportert på NFFs nettsider. 

Tanken bak Det faglitterære fond er like enkel 
som den er genial: når sakprosa kopieres opp 
i skoleverket og på universitetene, eller lånes 
ut på bibliotekene, genereres det vederlag av 
åndsverkene. Og istedenfor at vederlagskronene 
ved hjelp av et stort byråkrati fordeles én for én 
til hver enkelt forfatter eller oversetter, samles 
pengene i en stipendpott. 14 medlemmer i 
komiteen for forfatterstipend, og tre medlem-
mer i komiteen for oversetterstipend behandler 
søknadene og fordeler dem ut i stipender: Nye 
bøker skrives og oversettes, nye vederlagsmidler 
genereres! Over en milliard kroner er delt ut 
i stipender siden ordningen startet i 1978. Og 
hva er det avgjørende ved stipendtildelingene? 
 – Det er det kun kvaliteten på søknaden 
som avgjør. Ikke om det er en kjent forfat-
ter, ikke anseelsen til vedkommende i eget 
fagmiljø. Søknaden er det avgjørende. Og vi 

Sakprosaens 
14 gode hjelpere
Det faglitterære fond har igjen fordelt vederlagskroner ut over sakprosa-
Norge: 60 millioner kroner fra bibliotek- og kopivederlagsordningene ble 
i januar delt ut i stipender til hundrevis av forfattere og oversettere. 1507 
stipendsøknader er blitt behandlet. Disse 14 forfatterkomitémedlemmene 
behandlet 687 søknader om nye sakprosautgivelser.

kan være dundrende uenig i synspunktene til 
søkeren, det er heller ikke interessant, så lenge 
det i søknaden gjøres tydelig hvorfor denne 
boka må skrives og utgis, sier Erik Steineger, 
leder i Det faglitterære fond og en av de fjorten 
som sitter i komiteen for forfatterstipend. 
 – Å skrive søknad er en egen sjanger. Du 
må tenke på at du ikke skriver for fagfeller eller 
kolleger, men for folk som kanskje jobber på 
helt andre felt. Du må klare å gå ett skritt til 
siden, og begeistre oss med prosjektet ditt, sier 
Marta Breen, nestleder i NFFs styre og del av 
stipendkomiteen for forfattere. 

To dager på Holmenkollen
Det kan høres ut som plottet til en kriminalro-
man, og det er jo virkelig blodig alvor: I løpet av 
to dager, avsondret på et hotell på Holmenkol-
len, skal 60 millioner kroner fordeles. Komite-
ene må bli enige om hvilke søkere som får hva. 
Prosjekttipendene deles ut i månedsverk på 
25.000 kroner (fra én til 12 måneder), i tillegg 

 Tekst: Hilde Østby

14 GODE HJELPERE, TO SEKRETÆRER: (F.v.) Eva Maagerø, Geir Hønneland, Jørgen Lorentzen,  Christine Myrvang, sekretær for komiteen 
Marit Ausland, Marta Breen, Arne Auen Grimenes, Aage Borchgrevink, Johanne Sundby, Erik Steineger, Ivar Bredesen, 
Oddvar Magnussen, Joakim Hammerlin, Eirinn Larssen, og Kristin Torjessen Marti fra NFFs administrasjon. Norunn Askeland var syk og 
ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Hilde Østby
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Spartacus Forlag inviterer norske historikere til å delta i 
en manuskonkurranse. Konkurransen er åpen for alle med 
historisk rettet utdanning, gjerne nyutdannede. Frist for 
innsending av manus er 1. mars.

Historiekonkurranse med 
50.000 kroner i premie!

Framstillingen skal ha sitt grunnlag i den historiske virkeligheten, men 
bør ha fortellergrep som er historikerens egne. Forlaget leter etter sakprosa 
som utmerker seg ved levende stil, språklig rikdom og gjerne formmessig 
oppfinnsomhet.  
 Vinneren kåres på bakgrunn av innsendt synopsis og prøvekapittel. 
Premien er på 50 000 kroner. I tillegg vil forfatteren motta et royaltyforskudd 
på 50 000, og boken vil bli utgitt på Spartacus Forlag.
 I kjølvannet av juryeringen vil det avholdes et skriveseminar for fored-

ling av de mest spennende bidragene. Seminaret er et samarbeid mellom 
Spartacus Forlag og NFF, og det vil bli ledet av Tore Skeie. Skrivekurset 
vil finne sted i mai 2014.

Frist for levering av manuskript: 1. mars 2014. 
Se Spartacus sine nettsider for mer informasjon om konkurransen: 
www.spartacus.no

  Tekst: Hilde Østby

VANT FORRIGE GANG: Forrige gang vant historiker Tore Skeie Spartacus’ historiekonkurranse. Nå 
sitter han i juryen. Foto: Spartacus/Espen Odén Evertsen

til at det fordeles reisestipend og honnør- og 
utvidet honnørstipend, som er faste beløp (disse 
stipendene er riktignok underlagt forenklet 
saksbehandling i NFFs administrasjon).
 Hver enkelt prosjektsøknad leses av to 
komitémedlemmer, som gir søknaden hver sin 
karakter mellom 1 og 6 – hvorav 6 er best – 
og så legges karakterene sammen. Søknader 
som får 10, 11 og 12 poeng får stipend. Spriker 
karakterene for mye, med mer enn to poeng 
(for eksempel 6 og 3), må de to karaktergivende 
komitémedlemmene diskutere seg fram til 
enighet i plenum. Går ikke det, oppnevnes det 
en oppmann, som avgjør feiden. Når alle slike 
disputter er løst, er det fordelingen av midlene 
til de som får stipend, som diskuteres. 
 – Det er mange som søker om mye mer enn 
det de realistisk trenger, sier Jørgen Lorentzen, 
avtroppende leder for NFF og medlem i sti-
pendkomiteen. 
 – Det må virkelig være sannsynlig at du 
skal jobbe i 12 måneder med en bok når du søker 
dette beløpet, sier han. 
 Bare noen veldig få søkere mottar 12 måneds-
verk, altså 300.000 kroner. 

Bedre og bedre 
– Det blir bare bedre og bedre søknader, og 
søkerene er mer profesjonelle, sier Eva Maagerø. 
 Aage Borchgrevink og Marta Breen nikker. 
De er fornøyd med søknadsbunken. 
 – Det er mye religion og religionsspørsmål 
i årets bunke, er det ikke? sier Breen. 
 – Det er færre søknader om barnehager 
og barnehagepedagogikk og flere om øl, sier 
Maagerø.
 
Hvem som er blitt innstilt til NFFs prosjekt-, 
reise-, honnør- og utvidet honnørstipend kan 
du lese i NFFs årsmelding, som ligger på våre 
nettsider!

HUMOR OG ALVOR: Det er en god tone på stipendmøtet. (F.v.) Aage Borchgrevink og Joakim Hammerlin kikker gjennom søknadspapirer.  
Foto: Hilde Østby

Dette er komiteen som behandler prosjektsøknader 
fra forfattere: 
• Norunn Askeland (f. 1951), Tønsberg. Professor ved 
 Institutt for språkfag, HBV
• Marta Breen (f. 1976), Oslo. Forfatter og journalist,  
 nestleder i NFFs styre.
• Ivar Bredesen (f. 1958), Oslo. Dosent/professor ved  
 Økonomiutdanningen, avdeling for samfunnsfag, HiOA.
• Aage Borchgrevink (f. 1969), Oslo. Seniorrådgiver i  
 Helsingforskomiteen, litteraturviter og forfatter.
• Arne Auen Grimenes (f. 1959), Lillesand. Første- 
 amanuensis ved Institutt for matematiske realfag og  
 teknologi, NMBU.
• Joakim Hammerlin (f. 1976), Oslo. Forfatter, filosof og  
 lærer ved Nansenskolen.
• Geir Hønneland (f. 1966), Sandvika. Professor i stats- 
 vitenskap og forskningsdirektør ved Fridtjof Nansens  
 Institutt, professor II ved Universitetet i Tromsø.
• Jørgen Lorentzen (f. 1956), Nesoddtangen. Litteratur- 
 viter og daglig leder i Hedda Foundation. Leder i NFFs styre.

• Oddvar Magnussen (f. 1951), Finnsnes. Lærer i  
 elektronikk ved Senja videregående skole.
• Eva Maagerø (f. 1951), Torød. Førsteamanuensis ved  
 Institutt for språkfag, HBV.
• Christine Myrvang (f. 1966), Oslo. Historiker og  
 forsker 2 ved BI, Oslo.
• Eirinn Larsen (f. 1969), Oslo. Historiker og post.doc  
 ved BI, Oslo.
• Erik Steineger (f. 1949), Oslo. Lektor i realfag ved  
 Foss videregående skole.
• Johanne Sundby (f. 1951), Oslo. Professor ved 
 Avdeling  for samfunnsmedisin, UiO.
• Sekretær: Marit Ausland, seniorrådgiver i NFF.

Dette er komiteen som behandler prosjektsøknader 
fra oversettere: 
• Alexander Leborg (f. 1973), Oslo. Oversetter og forlegger.
• Hege Mehren (f. 1961), Oslo. Oversetter.
• Inger Sverresson Holmes (f. 1962), Oslo. Oversetter
• Sekretær: Iris Furu, konsulent i NFF
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– Jeg har sluttet å forsøke å få til oppslag i VG 
med journalister som ikke vil. Det er i blogg-
osfæren det foregår, sa Jon Ewo. Lanseringen av 
boka 1814. Nære på samlet bokbloggere i Oslo til 
et stort arrangement. Litteraturbloggere av alle 
slag er framtiden for litteraturen, mener Ewo.
 –Det er folk som er opptatt av og tar seg tid 
til å lese ordentlig, sier han.
 –Utgivelser av sakprosa for barn er på 
mange måter litt hemmelig, men det kommer 
stadig inn forespørsler fra bibliotekarer som 
vil ha besøk, så den oppdages jo, bare ikke av 
pressen, fortalte Atle Næss. 
 Som Jon Ewo står han bak en rekke bøker 
innen både sakprosa og skjønnlitteratur, for 
voksne og for barn.
 Med en liten innkjøpsordning på bare 25 
titler i året som fordeles til bibliotekene, og med 
svært få spaltemillimeter som vies kritikk av 

Hvordan vet du det? 
Å skrive historie for barn

sakprosa for barn, er det en nærmest usynlig 
sjanger hvor nåløyet er trangt. De fire i panelet 
denne onsdagskvelden skulle snakke om bøker 
som ikke står på lekseplanen og som sjelden 
dominerer nyhetsbildet: sakprosa om historien, 
for barn. En sakprosa mange syns er viktig, men 
få begir seg inn på å skrive.

Hvordan vet du egentlig det?
– Et av de repeterte spørsmålene jeg har fått 
når jeg har møtt barn og unge og fortalt om 
arkeologi, er «hvordan vet du egentlig det?», 
fortalte arkeolog Unn Pedersen, som har skre-
vet to bøker om vikingtiden for barn.
 Hun har fokusert på å åpne for kritisk tenk-
ning, og presentere ny forskning for barn.
 –Målet mitt er forskningsformidling for 
barn, de får presentert hva ulike forskere er 
uenige om, og samtidig skriver jeg bøker som 
oppfordrer dem til selv å tenke kritisk. Vi må 
formidle til barna at vi hele tiden får ny kunn-

–  Jeg har gitt opp de store riksavisene, de kjenner ikke sitt samfunnsansvar. 
Nå er det bloggosfæren vi retter oss mot, sa Jon Ewo, under Prosalong 
om å skrive historisk sakprosa for barn, onsdag 29. januar. Han er nettopp 
kommet ut med en bok om 1814: Nære på. Lanseringen foregikk overfor 
bloggere, ikke rikspresse. 

 Tekst: Hilde Østby

skap, sa Pedersen.
 – Barna blir ofte plassert bakerst i køen: først 
skal vitenskapelige resultater ut i forskningsmil-
jøene, så ut i sakprosa for voksne, og til slutt barn. 
Derfor er jeg veldig stolt av at jeg har presentert 
helt nye forskningsresultater i mine bøker for 
barn. Jeg vil inspirere kommende forskerspirer 
ved å presentere forskjellige tolkninger i mine 
bøker, sa hun på Prosalong i Oslo.

Illustratører løfter stoffet
Alle de fire forfatterne har jobbet med illustra-
tør til boka si.
 – Jeg tror absolutt at det er illustrasjonene 
som løfter stoffet og gjør at boka ikke er en 
skolebok, sa Pedersen.
 – Man tror ofte at man som fagperson kan 
ganske mye, men idet illustratøren begynner å 
spørre om ting, viser det seg at jeg ofte må gå 
gjennom en hel hyllemeter med litteratur for å 
kunne svare ordentlig, sa Pedersen.
 Jon Ewo har skrevet et utall bøker for barn. 
Den nye boka om 1814 er, som mange av hans 
tidligere bøker, illustrert av Bjørn Ousland.
 – Jeg gir ham helt frie tøyler, han er kunst-
ner og jeg vil bare at han skal levere noe nytt 
hver gang. Jeg må jo stole på at han skal løse den 
kunstneriske oppgaven best mulig. Det eneste 
jeg bryr meg om er forsiden: det er på en måte 
mitt ansikt på boka, sa Ewo.
 – Men vi har ofte jobbet bare med far-
gepaletten sammen. Da vi laget en bok om 
Sydpolen, tenkte vi at vi skulle gå bort fra den 
vante paletten som gjerne var blå og grønn, 
og bruke en del rødt og gult, og det var veldig 
inspirerende og annerledes, sa Ewo.

Hvem blir konge i Norge?
– Jeg leter alltid etter personer jeg kan skrive om, 
i den grad jeg har en metode. Så da jeg skulle 
skriver om 1814, forsøkte jeg å finne en personsam-
menstilling, en konflikt: jeg fant de to prinsene, 
de to sønnene til de regjerende kongene, en i 
Sverige, en i Danmark, og en av dem kommer til 
å bli konge av Norge. Hvem av dem vil det bli? 
fortalte Atle Næss, om sin angrepsmetode.
 – Jeg etterstreber absolutt ikke en usynlig 
forfatterstemme, men er subjektivt til stede i 
tekstene. Jeg prøver å leie leserne inn i historien, 
involvere dem i resonnementer og gjerne få dem 
til å tenke selv. Jeg forteller ofte hva jeg selv 
tenker og overlater til leseren å avgjøre om det 
er selve sannheten. Jeg lager et møtested mel-
lom meg, leseren og historien, sa Jon Ewo.
 Ewo er ikke redd for å ikke bruke fortel-
linger om barn for å lure leserne inn i teksten i 
sin nyeste bok.
 – Jeg har tro på at 1814 er en så dramatisk 
historie at det holder i seg selv til å fenge barn, 
sa Ewo.

VIKINGER OG GRUNNLOV: (F.v.) Synnøve Veinan Hellerud, Unn Pedersen, Jon Ewo og Atle Næss skriver om vikingtiden og 1814 
for barn. Men hvordan få dem til å lese bøkene? Foto: Hilde Østby

HØR opptak av arrangementet ved å gå 
inn på http://www.nffo.no/formidling/
lydfiler/default.aspx
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Anders Sømme Hammer
Heia Kabul! En ung kvinnes 
kamp for livet – og fotballen
229 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-29348-1

Kabul er full av motsetninger. 
Mens noen kvinner beveger 
seg i gatene tildekket i sin 
burka, syder det av energi et 

annet sted. For hver tirsdag, torsdag og søndag mø-
tes over 20 jenter for å spille fotball. Sommeren 2011 
var de for første gang invitert til Norway Cup. Vi 
følger den populære laglederen Khalida og de andre 
spillerne gjennom forberedelsene til turen. I løpet 
av året blir sikkerhetssituasjonen i Kabul betraktelig 
verre, og jentene møter stor motstand fra samfunnet. 
Uroen eskalerer, og det går galt for Khalida. Den 
selvsikre unge kvinnen må gi slipp på drømmen om 
å frigjøre jenter i Afghanistan. Turen til Norge blir 
et vendepunkt for dem alle.

Thomas Nagel
Sinn og kosmos. Hvorfor den 
materialistiske neo-darwinis-
tiske forståelsen av naturen 
nesten helt sikkert er feil
135 sider
Paradigmeskifte forlag, 2013
ISBN: 978-82-93235-06-4

Den moderne, materialistiske 
tilnærmingen til livet har åpenlyst feilet med hen-
syn til å forklare sentrale sinnsrelaterte egenskaper 
i vår verden – slik som bevissthet, intensjonalitet, 
mening og verdi. Og dette, argumenterer Nagel, 
er et betydelig problem som truer med å få hele det 
naturalistiske verdensbildet til å rakne. Problemet 
strekker seg ut til biologien, til evolusjonsteorien 
og til kosmologien. Nagels skeptisisme er ikke 
basert på en religiøs tro eller en tro på et defi-
nitivt alternativ. I Sinn og kosmos foreslår han at 
dersom den materialistiske forklaringen er feil, kan 
prinsipper av et annet slag også være i virksomhet i 
evolusjonen. Det gjelder prinsipper om en tilvekst i 
orden, som i sin logiske form er teleologiske heller 
enn mekanistiske. Til tross for de store prestasjo-
ner som de fysiske vitenskaper har stått for, er den 
reduktive materialismen et verdensbilde som nå er 
modent for revisjon.

Terry Eagleton
Fornuft, tro og revolusjon. 
En kritikk av nyateismen
Oversatt av Kristin 
Gjerpe
183 sider
Verbum, 2013
ISBN: 978-82-5431-248-3

Fornuft, tro og revolusjon er 
Terry Eagletons svar til den 

nyateistiske bevegelsen, samt noen av dens mest 
kjente bøker - Richard Dawkins’ The God Delusion 
og Christopher Hitchens’ God is not Great. Ved hjelp 
av humor, satire og absurde kontraster går Eagleton 
til angrep på Dawkins’ og Hitchens’ rasjonalistiske 
og smalsporede alvor. Eagleton er både opptatt av 
det revolusjonære budskapet i kristendommen og 
hvor avgjørende dens betydning har vært for vestlig 
historie og kultur.

Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 02.11.13 – 20.01.14, skrevet eller oversatt med 
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere, 
står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)

OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den 
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin, eller neste etter det igjen.

Pr. januar 2014 har over 5 000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond siden 
starten i 1978, og det er blitt fordelt cirka en milliard kroner i stipendmidler.

STIPENDBØKER

Søren Kierkegaard
Enten – eller. Annen del
Oversatt av Knut Johansen
412 sider
Oktober, 2013
ISBN: 978-82-495-1113-6

Søren Kierkegaards Enten - 
Eller. Et Livs-Fragment utkom 
i to bind i København i 1843 
og utgjør innledningen til 

Kierkegaards filosofiske forfatterskap. De to delene 
av Enten - Eller har hver sin fortellerstemme, hver 
med diametralt motsatte livsanskuelser. I Første 
del er det Estetikeren A som fører ordet med sine 
velskrevne, sjarmerende og delvis sjokkerende tek-
ster. I Annen del blir han imøtegått av Etikeren B i 
to lange, personlige og konfronterende brev. Det er 
assessor Wilhelm som skriver, og han presenterer 
seg først og fremst som ektemann, det sentrale i 
hans livsgrunnlag. Der Estetikeren dyrker øyeblik-
ket og friheten, fremhever Etikeren karakterstyrke 
og forpliktelse. Han ser Estetikerens jakt på stadig 
ny nytelse som manglende mot og en frykt for å 
velge. Slik blir alle erfaringer til hendelser uten 
mening som forsterker den underliggende fortvilel-
sen: «Den som ikke vil kjempe med virkeligheten, 
han får fantomene å stride med.»

Preben Z. Møller
Kampen om voldtekt. Ekte 
voldsmenn og hvem som 
helst
322 sider
Dreyers forlag, 2013
ISBN: 978-82-8265-065-6

Dette er en bok om ekte 
voldtektsmenn og mislyk-

ket voldtektpolitikk. I Norge i dag dominerer 
en forestilling om at voldtektsmenn enten er 
innvandrere eller «hvem som helst». Preben Z. 
Møller tar et oppgjør med dette, og politiseringen 
som skjuler de ekte voldtektsmennene for oss. 
Kunnskap tilsløres av ideologiske føringer, både 
til høyre og venstre i politikken. Dessverre er 
voldtekt et tema hvor faglige vurderinger, verdier 
og politikk flyter over i hverandre, noe som igjen 
har konsekvenser for hvilke forebyggingsstrategier 
vi velger, og hvilke vi velger bort. Møller viser 
hvordan politiseringen av voldtekter foregår, hva 
som kjennetegner ekte voldtektsmenn, og hvordan 
vi best kan stoppe dem.

Jared Diamond
Verden fram til i går. Hva 
vi kan lære av tradisjonelle 
samfunn
Oversatt av Alexander Leborg
455 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0761-1

Jared Diamonds nye bok 
regnes som hans mest person-
lige. Sammen med Våpen, pest 

& stål og Kollaps utgjør den en mektig trilogi. I et 
bredere historisk perspektiv var det først «i går» at 
menneskene tok steget fra jegersamfunn til våre 
moderne liv. Vi har gjort fantastiske framskritt, 
men har vi også mistet noe verdifullt på veien? 
Dette er ingen romantisk skildring av at alt var 
bedre i steinalderen. Flere aspekter ved de tradi-
sjonelle samfunnenes levesett framstår i dag som 
barbariske. Men Diamond finner mye vi bør la oss 
inspirere av, enten det gjelder hvordan vi tar vare 
på våre gamle, oppdrar barna våre, løser konflikter 
eller oppnår sunnhet og bedre helse. Vi lever fort-
satt i kropper som er bedre tilpasset steinalderlivet 
enn dagens moderne samfunn. Diamond viser oss 
at verdier og erfaringer fra de tradisjonelle samfun-
nene blant annet kan hjelpe oss til å leve lengre og 
sunnere, nyte alderdommen og gi oss tryggere og 
mer sosialt kompetente barn. Verden fram til i går 
er Jared Diamonds mest personlige bok hittil og 
har fått en strålende mottakelse internasjonalt etter 
at den kom i vinter. Boka er forbløffende, lærerik 
og tilbyr et nytt perspektiv på livene vi lever. 

Dag Einar Sommervoll
Mattespettboka - Statistikk
169 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-42484-5

Enten vi rydder i skohaugen 
vår eller vi er på elefantsafari i 
Afrika, tenker vi ubevisst sta-
tistisk. Målet med denne boka 
er å strukturere disse tankene 

og bidra til at vi ser verden gjennom de riktige 
statistiske brillene. Mattespettboka - Statistikk er en 
hjelpebok med bredt nedslagsfelt. Som for Matte-
spettboka er målet å tilby en lettlest og humoristisk 
vei til bedre forståelse. Boka er gjennomgående 
illustrert med tegninger, og alle kapitler har opp-
gaver og oppsummering. Løsningsforslag finnes 
bakerst i boka. Boka passer for både elever og 
lærere i grunnskole og videregående, og studenter 
som tar innføringskurs i statistikk.
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Olav B. Lysklett
Ute hele uka. Natur- og 
friluftsbarnehagen
208 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02001-3

Boka gir et historisk blikk på 
natur- og friluftsbarnehager 
og et innblikk i en rekke av 

dagens forskjellige typer utebaserte barnehager. 
De siste årene har det vært en sterk økning i antall 
utebaserte barnehager i Norge. Gjennom å være 
ute hele uka blir barna trygge på omgivelsene og 
glade i naturen. Tryggheten og gleden gir stort 
rom for utforskende lek, utvikling og vennskap. I 
denne boka presenterer forfatteren båtbarnehage, 
bussbarnehage og skogsbarnehage, samt barnehage 
med friluftsavdeling og friluftsgruppe. Bærekraftig 
utvikling og mennesket som gjest i naturen står 
sentralt. Tradisjonelt har bøker om barn og natur 
hatt en sterk forandring i norsk kulturarv, selv-
godhet og tradisjon. Denne boka er unik i norsk 
forstand fordi den har et blikk utenfor landets 
grenser for å se hva vi kan lære av andre land. Boka 
er forskningsbasert, og gir mange praktiske tips 
for å løse ulike utfordringer som kan oppstå når 
en velger å ta med barnehagebarn ut i naturen. En 
viktig bok for barnehagelærerutdanningen. Olav B. 
Lysklett er førstelektor i fysisk fostring ved Dron-
ning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).

Hasse Bergstrøm og Johan 
T. Dale
Rettslære 2. Samfunnsfag og 
økonomi
320 sider
Dalefag, 2012
ISBN: 978-82-91818-81-8

Læreboka er skrevet for 
fem-timerskurset «Rettslære 2» 

i programområdet samfunnsfag og økonomi. Læ-
reverket består av følgende komponenter: lærebok, 
lovsamling og nettsted. Vi presenterer rettsområ-
dene gjennom fakta, lovtekst, eksempler, juridisk 
metode og øvingsoppgaver. Læreboka har et godt 
utvalg med øvinger som kontrollerer fakta og tester 
om du kan gjøre rede for faglige standpunkter på en 
saklig måte. Nettstedet er en åpen støttefunksjon 
til læreboka. Nettressursen er aktivitetsorientert og 
består av disse elementene: les mer om, ekstraoppga-
ver, løsningsforslag og lenker.

Magnhild Folkvord
Fredrikke Marie Qvam. Rabal-
dermenneske og strateg
319 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8300-9

Fredrikke Marie Qvam 
(1843-1938) var ein av dei heilt 
sentrale strategane i kampen 
for full kvinneleg stemmerett. 

Som leiar for fleire kvinneorganisasjonar stod ho i 
spissen for kvinnestemmerettskampen på slutten 
av 1800-talet. Målet vart nådd i 1913, men det sette 
ikkje på nokon måte punktum for Qvam sitt poli-
tiske og organisatoriske engasjement. Qvam vart 
ikkje utan grunn kalla Korridorenes Dronning, og 
ho påverka gjerne landets leiande menn ved å gå 
gjennom konene deira.  Sjølv var Fredrikke Marie 
Qvam gift med Ole Anton Qvam, ein sentral 
Venstre-politikar. Mykje sjukdom, to barn som 
døydde tidleg, ein son som døydde av tuberkulose 
25 år gammal, og eit dødfødd barn sette eit sterkt 
preg på livet hennar.Johan T. Dale, Steinar Lyngstad 

og Siri Løvaas
Entreprenørskap og bedrifts-
utvikling 2. Innovasjon og 
internasjonalisering
272 sider
Dalefag, 2012
ISBN: 978-82-91818-86-3

Dette er en lærebok i programfaget «Entreprenørskap 
og bedriftsutvikling 2». Faget formidler kunnskap, 
ferdigheter og holdninger som kan bidra til kreative, 
nyskapende og produktive mennesker. Læreverket 
består av lærebok og hjemmeside. Vi presenterer faget 
gjennom fakta, eksempler, kommentarer og øvings-
oppgaver. Læreboka har et godt utvalg med øvinger 
kontrollerer fakta og tester om du kan gjøre rede for 
faglige standpunkter på en saklig måte. Nettressursen 
er aktivitetsorientert og består av les mer om, ekstra-
oppgaver, løsningsforslag og lenker.

Kristian A. Bjørkelo
Gi meg en scene! Norsk 
blogghistorie – ti år med terror, 
traumer og dagens outfit
300 sider
Humanist forlag, 2013
ISBN: 978-82-82820-35-6

For ti år siden var blogging en revolusjon. Alle med 
tilgang til Internett kunne bli sin egen redaktør 
og dele tanker, erfaringer og bilder med tusenvis 
av mennesker. Uten redaktører til å kontrollere, 
og eventuelt sensurere, innholdet i tekstene, skulle 
den offentlige samtalen få flere deltakere, mer 
mangfold, og ikke minst mer kunnskap og innsikt. 
Men hva skjedde? Blogging har blitt en scene der 
vi spiller ut våre liv, et utstillingsvindu der vi viser 
våre beste sider og interesser, et sted der vi kan få 
oppmerksomhet for den vi er, eller et sted der vi 
kan opptre usensurert med våre meninger under en 
oppdiktet identitet. Gi meg en scene! er boka som 
samler observasjoner og erfaringer fra bloggin-
gens første tiår i Norge. Bidragsyterne er kjente 
bloggere som forteller om viktige tema for norsk 
blogging, og hvor bloggingen har ført dem. Blog-
ging ble kanskje ingen revolusjon for Norge, men 
den har endret manges liv – og skapt en alternativ 
offentlighet med påvirkningskraft nok til å utvide 
den etablerte offentligheten.

Anders Bøhn
Domstilloven. Kommentarut-
gave. Andre utgave
1133 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-01493-7

Andre utgave av Anders Bøhns 
kommentar til domstolloven 

inneholder grundig omtale av hver enkelt bestem-
melse og omfattende henvisninger til rettspraksis og 
forarbeider. Sentrale emner er reglene om habilitet, 
frister, forkynnelser, rettergangsansvar, organisering 
av advokatvirksomhet og disiplinærordning for 
dommere. Anders Bøhn er født i 1948 og tok juridisk 
embetseksamen i 1974. Han har arbeidet i Justisde-
partementet, som dommerfullmektig, ved NSBs 
juridiske kontor, som juridisk sekretær (utreder) i 
Høyesterett og som privatpraktiserende advokat. 
Han har siden 1988 vært dommer i Borgarting 
lagmannsrett, fra 2009 som lagmann.

Arne Melberg (red.)
Essayet. 
Utvalg og introduksjon
482 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02079-2

Hva er et essay? Hvor begyn-
ner det, hvordan utvikles det, 
hvordan tar det slutt? Eller 

fortsetter det bare som det alltid har gjort? Essayet 
er en broket sjanger med en lang og omskiftelig 
historie. Mange er de som har forsøkt å definere 
den. I denne boka gir Arne Melberg den første 
norske introduksjonen til essayets historie. Han 
presenterer både et rikt utvalg essays og en rekke 
ulike måter å forstå og beskrive essayet på. Boka 
er delt i tre deler: Første del er en sammenfat-
tende introduksjon til fenomenet essay. Andre 
del inneholder et utvalg essays av internasjonalt 
format fra Michel de Montaigne til Susan Sontag. 
Melberg har også tatt med utvalgte norske, svenske 
og danske essays for å antyde en skandinavisk tra-
disjon. Utvalget demonstrerer essayets historie fra 
1500-tallet til idag, dets livskraft og dets varianter. 
Hvert essay og dets forfatter gis en introduksjon. 
Til slutt presenterer Melberg fire kapitler i essay-
istisk ånd. Her diskuterer han essayets tilbakeven-
dende tematikk, dets estetikk og varianter, dets 
fenomenologi.

Mari Melilot
Hjemmesydd. Rom for rom
150 sider
J. M. Stenersens Forlag, 2013
ISBN: 978-82-7201-558-8

Redesign og gjør det selv-pro-
sjekter er i tiden. Dette er boka 
for deg som har lyst til å sy 
enkle og fine ting til hjemmet. 
Hvert rom har sitt eget kapittel 

i boka. Her er oppskrifter på gardiner, duker, puter 
og puffer til stuen, tevarmere og brødkurv til kjøk-
kenet, saccosekk til barnerommet og skittentøypose 
til badet. De over 40 oppskriftene er forklart trinn 
for trinn med tegninger og bilder. Dette er over-
kommelige hobbyprosjekter du kan lage på en helg, 
og hyggelige og personlige gaver å gi bort.

Anne Kristin Aasmundtveit
Alle mine veier. En pilegrims 
vandringer
333 sider
Luther forlag, 2013
ISBN: 978-82-531-4795-6

I Alle mine veier - en pilegrims 
vandringer blir vi med Anne 

Kristin Aasmundtveit langs mange av Norges og 
Europas viktigste pilegrimsleder. Langs veien 
reflekterer hun over spørsmål som: Hva skiller 
pilegrimen fra turisten? Finnes det en særegen pile-
grimsspiritualitet? Hva vil det si «å gå pilegrim»? I 
tillegg deler hun med oss sine store kunnskaper om 
pilegrimsledenes kultur- og kirkehistorie, samt et 
vell av egne erfaringer fra sine vandringer i regn og 
solskinn.
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Magnus Holm
Nysgjerrig på roboter
92 sider
Mangschou, 2012
ISBN: 978-82-8238-050-8

Hva er egentlig en robot? Hvordan 
virker roboter? Hva kan de brukes 

til? For rundt 60 år siden var roboter ren fantasi. I 
dag finnes det roboter nesten overalt. Det er roboter 
under vann, oppe i lufta og til og med i verdensrom-
met. Kanskje er det også en robot hjemme hos deg? I 
denne boka får du vite mer om alle disse spennende 
robotene. Hva gjør de i dag, og hva kan de gjøre i 
fremtiden? Hvor smarte er de egentlig? Kan vi lage 
«robotmennesker»?

Nils Petter Thuesen
Berømte hunder. Fortellinger 
om kjærlighet, lojalitet, mot 
og spesielle evner
219 sider
Historie & kultur, 2013
ISBN: 978-82-92870-82-2

Hunden er menneskets beste 
venn. Denne boka forteller om 

hunder som har gjort seg bemerket på en spesiell 
måte - ved sin tapperhet, sin lojalitet, sitt mot, 
sin kjærlighet og sine spesielle evner. Vi møter 
hundene fra filmens verden, hundene til kjente 
mennesker og hundene i det norske kongehuset. Vi 
møter hunden som satt ved sin herres grav til den 
døde. Vi blir med hunden Laika ut i verdensrom-
met med Sputnik II i 1957. På bokas forside ser vi 
hunden Nipper som ble varemerket for platebu-
tikkjeden His Masters Voice. Ialt har mer enn 25 
hunder fått sitt eget kapittel i boken, deriblant tre 
norske: Bamse som var ombord på et norsk krigs-
skip under andre verdenskrig - og Balto og Togo 
som fraktet medisiner i Alaska. Alle hundeeiere vil 
kjenne seg igjen i disse fortellingene.

Anders Aschim
Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011
287 sider
Verbum, 2013
ISBN: 978-82-543-1223-0

Med Bibel 2011 har Bibelselskapet 
for tredje gang utgitt nye overset-
telser av Det gamle og Det nye 

testamentet i norsk språkdrakt. Bibel 3.0 inviterer 
leseren inn i verkstedet hvor oversettelsesarbeidet 
har foregått. Hvilke utfordringer og problemer støter 
oversetterne på? Hvilke løsninger og valg ligger bak 
den bibelteksten som nå foreligger på nynorsk og 
bokmål? Hva er nytt i Bibel 2011, og hva kunne vært 
annerledes?

Harald Brandt, Odd T. 
Hushovd og Cathrine W. 
Tellefsen
Naturfag for yrkesfag
285 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-34509-8

Naturfag for yrkesfag er et 
læreverk skrevet spesielt for 
yrkesfag. Læreverket består av 

en alt-i-ett-bok, en forenklet tilleggsbok, en digital 
lærerressurs som inkluderer Lærerens digitalbok, 
og digitale elevressurser. Den digitale elevressursen, 
Naturfag for yrkesfag - basis, er fritt tilgjengelig 
uten innlogging. Læreboka Naturfag for yrkesfag har 
et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom 
små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende 
ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom 
egne oppgavetyper.

Monica Dalen
Spesialundervisning 
– til elevens beste?
105 sider
Gyldendal Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-05-44706-6

Mange elever med behov for 
spesielt tilrettelagt opplæring 
går i dag i en vanlig klasse. 

Skal disse elevene få god opplæring, må lærere de 
møter, ha kunnskap om deres spesielle opplærings-
behov og hvordan opplæringen best kan tilretteleg-
ges for dem i en vanlig klasse og skole. Dette er en 
forutsetning for at spesialundervisningen virkelig 
skal være til elevens beste. Mange som i dag gir 
disse elevene hjelp mangler slik spesialpedagogisk 
utdanning, dette svekker læringsutbyttet for disse 
elevene. Denne boka gir kunnskap om funksjons-
hemmede elever og hvordan skolen kan tilrettelegge 
opplæringen på en faglig forsvarlig måte. Den 
henvender seg til studenter i lærerutdanning og 
spesialpedagogikk, og til lærere som arbeider med 
elever med spesielle behov.

Loveleen Rihel Brenna var i åtte år leder 
for Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
og er fagbokforfatter og foredragsholder, 
og innvalgt i NFFs styre. I 2012 kom hun 
ut med en bok om sin bakgrunn som 
indiskfødt Kristiansand-jente: hun fortel-
ler i boka om det arrangerte ekteskapet hun 
brøt ut av, og om å finne sin egen vei og 
identitet, midt mellom to kulturer. 
 – Jeg har møtt en del motgang i livet, 
og jeg har vært en helt vanlig inneslutta 
jente som bygget meg opp til å bli en leder 
på nasjonalt nivå, så jeg har måttet ta noen 
tydelige valg og reflektere rundt min egen 
prosess. Og jeg tenkte at mine refleksjoner 
kunne være allmenngyldige, sier Brenna 
om hvordan boka ble til.
 Ideen til boka hadde vokst fram i løpet 
syv-åtte år før det ble bok. Hun søkte 
om stipend til boka i 2007 og fikk tildelt 
200.000 kroner fra Det faglitterære fond, 
men veien fram til ferdig bok skulle bli 
lang og hard. 
 – Boka tok veldig lang tid, fordi jeg 
skulle ta så mange vanskelige valg. I boka 
måtte jeg skrive om meg selv, men samtidig 
beskytte mine nærmeste, blant annet skri-
ver jeg lite om enkeltepisoder som kunne 

illustrere en konflikt, men jeg valgte heller 
å ha fokus på min indre prosess, for alt som 
ikke hadde en overføringsverdi for andre 
har jeg valgt å holde privat, sier Brenna. 
 – I denne prosessen har jeg brukt 
redaktøren min mye: hvorfor skrive om 
min søsters død, men ikke årsaken til at 
hun døde, for eksempel? Men grunnen til 
at det er med i det hele tatt, er at det viser 
mine foreldres endringsprosess, som er 
usynlig for folk flest: de valgte å kremere 
henne, men isteden for å spre asken i en elv 
i india, valgte de å begrave asken i Norge, 
helt på tvers av sin religiøse tradisjon og 
påvirket av norske ritualer, sier Brenna. 
 Hun kom til forlaget med en veldig 
tydelig idé om hva slags bok dette skulle 
bli: en selvutviklingsbok som handlet om 
egenledelse. Da hun søkte Det faglitterære 
fond om midler til boka, hjalp det lite å 
sitte i NFFs styre: fondet arbeider uavhen-
gig av foreningsstyret og administrasjonen. 
 – Sånn skal det være! I styret sitter 
vi ikke med store midler til stipender, vi 
behandler utelukkende søknader til det 
løpende debatt- og aktualitetsstipendet, 
sier hun.
 Loveleen Rihel Brenna fikk mye opp-
merksomhet rundt boka da den kom ut i 2012. 
 – Jeg snakket om den på Lindmo, 
og ble omtalt av nåværende statssekretær 
Knut Olav Åmås i Aftenposten, og jeg 
fikk mange gode anmeldelser i alle de store 
avisene. Og det er gøy at mange bloggere 
skriver om den. 
 Men å selge en sånn er bok er vanskelig: 
– Det er hardt å konkurrere mot bestsel-
gere og kjendisbøker. Men jeg holder mye 
foredrag og når folk nettopp har hørt meg 
snakke, vil de gjerne ha boka. Jeg bestiller 
50 eksemplarer av gangen fra forlaget og 
folk får med seg boka etter et foredrag og 
betaler per faktura. Boka tar for seg så 
forskjellige perspektiver, så jeg har også 
opprettet en egen blogg til den, hvor jeg 
har skrevet om forskjellige temaer knyttet 
til det jeg skriver om i boka, sier Brenna.

LOVELEEN RIHEL BRENNA

Min annerledeshet, min styrke
204 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-37063-3

  BAK BOKA
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Odd Grønbeck, Per Frostad 
Nordberg og Arne Rogstad
I trafikken. Introduksjon til 
norsk førerkort
181 sider
Cappelen Damm, 2013 
ISBN: 978-82-02-36748-0

Boka viser eksempler på yrker som krever fører-
kort. Det faglige innholdet blir presentert på et 
språklig nivå som de fleste vil forstå, og innholdet 
konkretiseres med eksempler og illustrasjoner.
Innvandrere har trafikkutfordringer. Det er en ut-
fordring at innvandrere tar med seg kunnskaper og 
holdninger om trafikksikkerhet fra sitt opprinnel-
sesland. Les innlegg i Aftenposten fra 2. juli 2012 
av forfatter og forsker ved NTNU Perly Folstad 
Norberg. I trafikken passer for voksne og unge som 
ønsker å ta norsk førerkort. Sentrale trafikkbegre-
per er oversatt til 15 språk. Innholdet inviterer til 
refleksjon om likheter og ulikheter mellom Norge 
og trafikksystemet i andre land. Læreverket passer 
både for gruppeundervisning og selvstudium.

Jennifer Worth
Nytt liv i East End. Jordmø-
drene på Londons østkant
Oversatt av Hilde Lyng
387 sider
Vigmostad  & Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-419-0871-2

Livet på Londons østkant i 
1950-årene var tøft. Lutfattige 
familier, kriminalitet, gjeng-

konflikter, bordeller, alkoholikere og bombekratre 
– dette var den virkeligheten som møtte Jennifer 
Worth da hun begynte som jordmor, 22 år gammel. 
Barn ble født i slummen, ofte hadde familiene 
ikke en gang innlagt vann. Enhver fødsel er et 
mirakel. På Londons fattige østkant i 1950-årene 
var fødslene ekstra utfordrende. Nytt liv i East End 
er rystende og rørende, men også morsom.  Jennifer 
Worth var ferdig utdannet sykepleier ved Royal 
Berkshire Hospital i Reading i Storbritannia i 1953 
og jobbet som sykepleier og jordmor i mange år før 
hun i 1973 begynte musikkstudier for så å livnære 
seg som piano- og sanglærer. Hun døde i 2011 og 
etterlot seg mann, to døtre og tre barnebarn.

vik. Fortellingene er presentert på tre språk: sørsa-
misk, svensk og norsk. Forfatteren tar oss med inn 
i en verden av mystikk, hvor skikkelser som huldra, 
vittra, saajvh, nøkk, havtroll og fjelltroll spiller 
hovedrollene. Her får vi høre om da fjellene var 
levende og kunne bli forelsket. Forfatter Vigdis El-
lingsen har valgt den norske språkformen nynorsk, 
som hun mener ligger nærmest den helgelandske 
dialekten. Illustratører er Øystein Viem fra Snåsa 
og Eva Delving Wiklund fra Härnösand i Sverige. 
Boka er oversatt til sørsamisk av Maja Lisa Kapp-
fjell og Siri Kappfjell Päiviö. 

Jorunn Hareide
Kæmpe, til jeg kan ej mere. 
Magdalene Thoresen. En forfat-
terbiogragfi
581 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-35180-8

Magdalene Thoresen (1819-1903) 
var en norsk-dansk dramatiker og forfatter som var 
godt kjent i sin samtid. I ettertid er hun nok mest 
kjent som Henrik Ibsens svigermor. Magdalene 
Thoresen fikk anonymt oppført flere stykker på det 
nystartede Det Norske Theater i Bergen. Hun dro 
også på inspirasjonsreiser til Paris, København og 
Berlin. For en prestefrue var hennes oppførsel både 
uortodoks og lite populært i de bergenske kretser, 
og sladderen ble uholdbar. I 1858 ble Magdalene 
Thoresen enke, og hun flyttet til København med 
barneflokken. 45 år gammel forelsket hun seg i den 
20 år yngre Georg Brandes og så også i 13 år eldre 
Bjørnstjerne Bjørnson. I 1860 utga hun anonymt 
Digte af en dame. Etter hvert ble det nærmere 20 
bøker, mest fortellinger fra Norge og to reiseskild-
ringer, bl.a. annet Billeder fra Midnatsolens Land. 
Hun fikk også oppført teaterstykker i København. 
Romanen Signes historie ble en suksess og oversatt til 
flere språk. Jorunn Hareides kilder for denne biogra-
fien er Thoresens diktning, kritikker, men først og 
fremst hennes store brevproduksjon.

Niels Christian Geelmuyden
Sannheten bordet. Det du 
ikke får vite om maten din
314 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-42188-5

Boka gir grundig og ny 
informasjon om det vi finner i 

matbutikkens hyller, slik at vi kan velge den maten 
som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheten 
om giftstoffene vi ikke får vite at maten innehol-
der. Om næringsinnholdet som avtar uten at vi får 
kjennskap til det. Om systematisk feilernæring, 
mishandling og medisinering av dyrene vi spiser. 

Om skyggesidene ved genmodifisering, pasteurise-
ring, prosessering og emballering. Om tilsynsorga-
nene som er mer opptatt av å betjene mektige næ-
ringsinteresser enn befolkningens helse. Og om all 
den gode, rene maten som heldigvis fortsatt finnes. 
Verdifull folkeopplysning i en tid hvor avstanden 
uavlatelig øker mellom dem som produserer maten 
og deg som spiser den. Urovekkende veldokumen-
tert, velskrevet og viktig. Når du har lest denne 
oppsiktsvekkende boka, vet du hvilken mat du skal 
velge for din egen helses skyld, og du kan bruke 
din forbrukermakt til å få ren og miljøvennlig mat 
i din nærbutikk.

Inger Lise Skauge
Serviettboka
176 sider
Ask forlag, 2013
ISBN: 978-82-92221-16-7

I et hav av servietter boltrer 
forfatteren Inger Lise Skauge 
seg daglig. I denne gjen-

nomillustrerte gaveboka dukker hun opp med all 
sin kunnskap om «den lille tjener», servietten: 
opprinnelsen, utviklingen og alt den representerer. 
Servietter er kulturhistorie, og dette er boka for alle 
som har evnen til å glede seg over alt det interessan-
te, morsomme og overraskende som en liten serviett 
har blitt brukt til opp gjennom tiden. Inger Lise 
Skauge har verdens største serviettsamling, over 118 
000 eksemplarer, og Serviettboka er et fyrverkeri for 
alle som en gang har samlet på dette fargerike, vakre 
og nyttige papirstykket.

Sergej Gennadijevitsj 
Netsjajev
Den revolusjonære katekisme
Oversatt av Torgeir Bøhler
101 sider
Solum, 2013
ISBN: 978-82-560-1729-4

Den revolusjonæres katekisme er 
den russiske nihilisten Sergej 
Gennadijevitsj Netsjajevs 

(1847-1882) strenge oppskrift på hvordan den revolu-
sjonære skal og må leve. Den gir et forsvar for ter-
rorisme og vold i det godes tjeneste. Hos Netsjajev 
helliger målet middelet til den ytterste konsekvens. 
Teksten har blitt lest og brukt av politiske beve-
gelser rundt den russiske revolusjonen, men også 
mye senere av blant andre Rote Armee Fraktion i 
Tyskland og Black Panther Party i USA på 1960-og 
70- tallet. Det siste tiåret har teksten blitt trukket 
frem i forsøk på å forklare og forstå vår tids ter-
rorhandlinger. Teksten blir utgitt med et forord av 
Peter Normann Waage, som både plasserer Den 
revolusjonæres katekisme i en historisk kontekst og 
ser den i lys av vår egen samtid.

Judith Schalansky
Atlas over fjerne øyer. Femti 
øyer jeg aldri har vært på og 
aldri kommer til. 
Oversatt av Per Qvale
143 sider
Press, 2013
ISBN: 978-82-7547-493-1

Judith Schalansky var en 
kart-drømmer som liten; født i Øst-Tyskland i 1980 
var hun avskåret fra å reise i den virkelige verden, 
og således henvist til sin egen fantasi. Hun ble, 
som hun kaller det, «et atlas-barn». Da Berlin-
muren falt, var hun for lengst blitt fortrolig med 
å «reise gjennom atlaset med fingeren», innta de 
mest avsidesliggende steder i verden fra sofaen 
hjemme hos mor og far. Imaginære jordomseilinger 
fortsatte å være substitutt for den faktiske reise. 
Atlas over fjerne øyer er på mange måter den voksne 
Schalanskys hyllest til den imaginære reise, til 
verdens små og fjerne steder, til de isolerte øyer 
og små kolonier, de som ikke teller eller synes på 
verdenskartets etablerte virkelighet. Gjennom 
50 fjerne øygrupper bringes vi tett på fantastiske 
fortellinger om slaver, sunkne skip og merkelige 
oppdagere. Boka er en hyllest til det eksotiske ved 
reisen, det som livnærer seg av fantasien og det 
ukjente, som den helt nødvendige forutsetning for 
enhver utfarts- og oppdagertrang.

Vigdis Ellingsen
Sïlpeprovrese. Sølv-
brura. Silverbruden. 
Grenseoverskridan-
de forteljingar
197 sider
Saemien Sijte, 2013
ISBN: 978-82-
93120-02-5

Sølvbrura – grenseoverskridande forteljingar er en 
rikt illustrert bok med sagn fra sørsamiske, svenske 
og norske kulturer langs Sagavegen som går fra 
Helgelandskysten til Bottenhavet ved Örnskölds-
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Mikael Godø
Filmhistorier. Utrolig, men 
sant
93 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-25553-3

Film er magi. Filmbransjen 
er fascinerende. I «Filmhisto-
rier» kan vi lese om regis-

søren som ble med på et medisinsk eksperiment 
for å finansiere filmprosjektet sitt, om skuespillere 
som forbereder seg i månedsvis og til slutt blir 
rolle-figuren, om kalkunfilmen som ble kultfilm, 
barnestjerner og skyhøye honorarer - og mye mer. 
Felles for alle historiene er at de er helt sanne. 
Filmhistorier inngår i serien «Utrolig, men sant!» 
som er con amore-bøker skrevet av forfattere med 
stor kjærlighet til et tema.

Åsmund Svendsen
Halvdan Koht. Veien mot 
framtiden
473 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-41394-1

Halvdan Koht (1873–1965) 
var en mann med mange 
roller: anerkjent historiker og 

professor, sentral målpolitiker og utenriksminister 
i Johan Nygaardsvolds arbeiderpartiregjering. Det 
tyske overfallet på Norge 9. april 1940 var et bit-
tert nederlag for utenrikspolitikken hans: å holde 
Norge utenfor krigen. I biografien skildrer Ås-
mund Svendsen en velrenommert akademiker med 
et internasjonalt navn. Koht etterlot seg Nordens 
største historiefaglige forfatterskap. Han skrev 
seg gjennom århundrene og tolket hjemlandets 
største diktere. Men det er som utenriksminister i 
årene fram til krigen han huskes best. Koht hadde 
en klar visjon for landets utenrikspolitikk; Norge 
måtte gå i bresjen for en aktiv fredspolitikk. Drøm-
men var en verden av samarbeidene nasjonalstater 
med sosialismen som ledetråd. I de dramatiske 
aprildagene i 1940 stod han i fremste rekke i for-
svaret av Norges interesser. Som utenriksminister 
falt det i Kohts lodd å ta i mot det tyske sendebudet 
tidlig om morgenen 9. april. Hans svar på det tyske 
ultimatumet var en statsmann verdig. Likevel ble 
Koht tvunget ut av regjeringen samme høst - et 
politisk og personlig nederlag for en mann som 
hadde kjempet for Norge hele sitt liv.

Steinar Anda og Anne 
Sofie H. Bjelland
Fra passivhus til plusshus. 
Tverrfaglig planlegging av 
energieffektive boliger
149 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1373-3

De neste 20 årene må 
energibehovet til oppvar-

ming i bygg reduseres radikalt. Dette gjelder både 
nybygg og utbedring av eksisterende bygg. Målene 
er formulert i klimaforlik og EU-direktiv. Derfor 
må vi utvikle dagens byggemetoder slik at husene 
blir mye mer energieffektive. I tillegg må husene 
produsere sin egen energi fra fornybare kilder. Det 
vil kreve kontinuerlig kompetanseheving i hele 
byggebransjen. Denne boka er en introduksjon til 
prinsippene for en slik utvikling.

Beate Muri
Sørkedalen. Bygda i byen
248 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-39096-8

Sørkedalen er et unikt bygde-
samfunn midt i landets hoved-
stad med egen kirke, skole 
og butikk. Sørkedalen har en 

lang historie. Steinalderfunn kan tyde på tidlig 
bosetting, og før svartedauden på 1300-tallet var 
det flere enn tjue gårder i dalen. Da Bogstadgodset 
ble etablert midt på 1600-tallet, begynte en ny og 
spennende periode i dalens historie. I dag bor det 
ca. 600 mennesker her. Men mens arbeidsplassene 
tidligere var knyttet til jordbruk og skogsdrift, job-
ber de fleste nå utenfor bygda. Sørkedølene tar vare 
på et levende bygdemiljø, og dalen er et populært 
utfartssted for skiløpere, turfolk og hesteinteres-
serte. Sørkedalen historielag står bak denne rikt 
illustrerte boka om Sørkedalens historie.

Svein Lund, Elfrid Boine, 
Siri Broch Johansen og Siv 
Rasmussen (red.)
Samisk skolehistorie. 6
456 sider
Davvi Girji, 2013
ISBN: 978-82-7374-870-6

Med dette sjette bindet avslut-
ter vi serien med fortellinger, 

dokumenter og artikler fra samisk skolehistorie i 
Norge. Bøkene bringer glimt fra skolehverdagen 
i Sápmi, slik elever, lærere, internatansatte og 
foreldre har opplevd den. Dokumenter og artikler 
forteller om konsekvensene av statens skolepolitikk 
og om kampen for utvikle en skole bygd på samisk 
språk og kultur. I dette bindet starter vi med vil-
kåra for samisk språk og innhold i lærerutdanning, 
høgskoler og universitet. Vi fortsetter med noen 
former for utdanning i utkanten av det formelle 
skoleverket, som folkehøgskole, voksenopplæring 
og språksenter.Vi ser på skolehistoria til skolte-
samene i Norge og videre har vi fortellinger fra 
grunnskolen, denne gang i Nesseby, Berlevåg, 
Tana, Karasjok, Alta, Tromsø, Malselv, Tysfjord 
og Oslo. Til sist setter vi søkelys på lærerorgani-
sasjonenes rolle når det gjelder  statens skiftende 
skolepolitikk overfor samene. 

Vivi Nilssen
Analyse i kvalitative studier. 
Den skrivende forskeren
190 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-02047-1

Denne boka gir masterstuden-
ter innblikk i hvordan skriving 
og bruk av ulike analysered-

skaper bidrar i prosessen med å finne mønstre og 
sammenhenger i ulike typer datamateriale. Boka 
belyser hvordan induktiv kvalitativ analyse ikke 
bare er en strukturert og systematisk prosess, men 
også en kreativ og intuitiv prosess med forskeren 
selv som det viktigste forskningsinstrumentet. Den 
besvarer flere av studentenes vanligste spørsmål: 
Hvordan skape mening ut av hundrevis av sider 
med tekst? Når jeg har transkribert alle intervjuer 
og observasjonsnotater og skrevet ut alle loggene, 

hva gjør jeg da? Hvordan begynner jeg kodingen 
og utviklingen av kategorier? Hvordan kan bruk 
av programvare støtte analyseprosessen? Hvilken 
betydning har skriving gjennom hele forsknings-
prosessen? Forfatteren framhever at analyseproses-
sen starter før alle de hundrevis av sidene ligger på 
bordet og hvordan denne er påvirket av forskerens 
forforståelse, kreativitet og intuitive forståelse. 
Boka er først og fremst skrevet for mastergrads-
studenter i samfunnsvitenskapelige fag, men egner 
seg også godt for studenter som gjennomfører 
intervjustudier eller ulike typer nærstudier på 
andre områder, særlig innen fagdidaktikk. Med sin 
nære tilknytning til pedagogikk, og med eksempler 
herfra, vil den være særlig aktuell i ulike typer 
lærerutdanninger.
 

Jon Nygaard
«… af stort est du kommen». 
Henrik Ibsen og Skien
194 sider
Senter for Ibsen-studier. Acta 
Ibseniana, 2013
ISBN: 978-82-91450-12-2

Boka er et referanseverk for 
alle kommende biografier om 

Henrik Ibsen. Den påviser en lang rekke feil og 
unøyaktigheter i tidligere fremstillinger av Henrik 
Ibsens slekt og bakgrunn i Skien. Ved å kart-
legge Skiens forutsetninger og et bredere spekter 
av Ibsens slektshistorie enn noen før har gjort, 
avdekker boka at Norges største dikter gjennom 
tidene hadde helt enestående sosiale og kulturelle 
forutsetninger. Funnene i boka er originale og 
vil være viktige i fremtidig Ibsen-forskning. Med 
denne boka er fagmiljøet nødt til å stille mange 
og grundige spørsmål ved måten Henrik Ibsens 
biografi og diktning er blitt fremstilt på. Boka bør 
også vekke interesse blant et bredere historieinte-
ressert publikum.

Svein Østerud (red.)
22. juli. Forstå – forklare – 
forebygge
308 sider
Abstrakt forlag, 2012
ISBN: 978-82-7935-336-2

Terroren som rammet oss 
22. juli 2011 utfordrer våre 
intellektuelle og emosjonelle 

evner, slik 9/11 gjorde det med USA for 13 år siden. 
For å forstå terrorhandlingene må vi søke etter svar 
innenfor flere kunnskapsområder og fagmiljøer. 
Boka analyserer selve terrorhandlingen, men også 
våre reaksjoner på terroren, og kaster slik lys over 
noe som fremdeles er vanskelig å begripe. Var 
terroren en gal manns verk eller en ideologisk mo-
tivert handling? Forklares terrorhandlingene best 
gjennom et fokus på psykiatriske faktorer? Eller på 
samvirket mellom psykologiske og politiske? Hvil-
ket fokus, og hva slags kunnskap gjør oss i stand til 
å forebygge terror? Andre vesentlige spørsmål som 
reises i boka er: Hvordan fungerte sentrale insti-
tusjoner etter terroranslaget? Hvilken rolle spilte 
mediene? Sviktet Universitetet i Oslo da Fjordman 
fikk godkjent sin masteroppgave? Og hvordan har 
egentlig rettsstaten Norge fungert etter 22. juli?
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Ragnhild Kvålshaugen 
og Grete Wennes
Organisere og lede. 
Dilemmaer i praksis
359 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-450-1248-4

Organisere og lede. Di-
lemmaer i praksis er en 
innføringsbok i organisa-

sjon og ledelse. Boka formidler fagområdet på nye 
måter og på studentenes egne premisser. Forfatterne 
legger vekt på praksis – det som skjer i organisasjo-
ner – og belyser og diskuterer ulike dilemmaer som 
oppstår i organisasjoner. Boka er rikt utstyrt med 
konkrete og faktiske eksempler fra blant annet aviser 
og tidsskrifter, som både helt ferske studenter og de 
med lang fartstid i ulike organisasjoner kan kjenne 
seg igjen i og ha nytte av å lære mer om og diskutere. 
Organisere og lede. Dilemmaer i praksis er først 
og fremst rettet mot bachelor-studenter i økonomi 
og administrasjon. Boka er også relevant for andre 
studenter, på både bachelor- og masternivå. Videre 
kan ansatte og ledere i norsk arbeidsliv ha god nytte 
av boken.

Elena Tkachenko, Åse 
Bakken, Gro Ingunn Kaasa 
og Davina Talén
Lek med engelsk i barne-
hagen. Glede med språk-
lig mangfold
178 sider
Kommuneforlaget, 2013
ISBN: 978-82-446-2127-4

Hvorfor bør barnehagebarn ha kjennskap til engelsk? 
Hvordan kan man leke med engelsk uten at det 
blir undervisning? Hvilken forbindelse har arbeid 
med engelsk til norsk språklæring? Hvordan kan 
barnehagebarn introduseres for engelsk gjennom 
lek og hverdagsaktiviteter? Dette er en bok som gir 
mange gode hverdagseksempler som egner seg som 
inspirasjonskilde og idébank for språkstimulerende 
arbeid i barnehagen. Forfatterne viser i boka hvordan 
barnehagene kan jobbe systematisk, aktivt, målrettet 
og kreativt med engelsk for å skape et språkmiljø 
som gir alle barn et godt grunnlag for språkutvikling. 
Det vises hvordan gode språkferdigheter gir barna 
erfaringer og kompetanse som ruster dem for videre 
læring senere i livet. Denne boka beskriver viktige 
metoder for språkstimulering for barnehagebarn og 
gir praktiske tips til hvordan man kan introdusere 
engelsk i barnehagens eksisterende språkmiljø.

Øystein Bonvik
Få som fortjent. Troverdig 
oppmerksomhet i kanaler 
du ikkje kontrollerer
262 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-450-1267-5

På den ene siden presenterer 
forfatteren tradisjonelle for-
tellerteknikker som fanger 

publikums interesse. Samtidig viser boken også på 
hvilken måte man kan inspirere til at det man har 
å melde blir videreformidlet av andre. Bokas tittel 
henspiller på de nye merkelappene «fortjent opp-
merksomhet» og «fortjente kanaler» – satt opp mot 
«kjøpt oppmerksomhet» og «egne kanaler». Dyna-
mikken, troverdigheten og gjennomslagskraften er 
særdeles forskjellig når du kjøper deg reklameplass 
hos andre, selv kontrollerer kanalen du formidler 
budskapet ditt gjennom eller gjør deg fortjent til 
oppmerksomheten. Få som fortjent skal bidra til at 
alle slags virksomheter – også små bedrifter, vel-
dedige organisasjoner og offentlige etater – evner 
både å utvikle interessante og relevante historier 
samt få dem gjenfortalt gjennom de mest effektive 
kanalene. Boka dekker både omtale i tradisjonelle 
medier og tilstedeværelse i floraen av nye digitale 
kanaler. Boka er relevant for ferske praktikere, er-
farne ringrever og studenter i kommunikasjonsfag 
på høyskole- og universitetsnivå.

Sverre Hoem
Ung med ADHD
148 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-40676-6

Unge med ADHD er like 
ulike hverandre som alle 
andre ungdommer. Når noe 
er likt, kan resten være svært 

forskjellig. I denne boka møter vi Jenny, Aleksan-
der og forfatteren selv, som alle gir oss varierte 
bilder på hvordan det er å være ung med ADHD. 
Boka kan også leses av godt voksne som ønsker å 
forstå sine unge.

Dag Solhjell og 
Hans Fredrik Dahl
Men viktigst er æren. Opp-
gjøret blant kunstnerne 
etter 1945
254 sider
Pax, 2013
ISBN: 978-82-530-3656-4

Nasjonen hedrer og feirer 
sine kunstnere. Til gjengjeld bringer de store 
kunstnerne ære over nasjonen. Men hva skjer når 
kunstnere blir landssvikere? Etter 1945 holdt Norge 
et oppgjør med dem som hadde sveket og sviktet 
landet under krigen. Synderne kunne dømmes og 
fordømmes av såvel rettsvesen og sivile organisa-
sjoner som av folk flest. For kunstnerne som trådte 
feil, ble fallet oppfattet som særlig alvorlig – det var 
kampen om den nasjonale kulturen og æren som sto 
på spill. Kunstnerorganisasjonene ekskluderte dem 
de fant hadde oppført seg unasjonalt, og som der-
med hadde vist seg som uverdige medlemmer. Dette 
utgjorde i mange tilfeller et yrkesforbud. Oppgjøret 
fikk et vilkårlig og uforutsigbart preg, da både 
regelverk og faktiske forhold ofte var uklare. Denne 
boka gjennomgår en rekke sentrale kunstneres opp-
gjør i detalj, ved siden av å gi et oversiktsbilde over 
hvordan de ulike organisasjonene innen kunst- og 
kulturfeltet gjennomførte sine æresoppgjør.

Alfred Fidjestøl
Trass alt. Det norske teatret 
1913-2013
779 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-7875-3

Det Norske Teatret trassa 
tyngdelovene i Teater-Noreg, 
det trassa dei økonomiske 

vilkåra og dei fysiske føresetnadene i den vesle 
teatersalen, og det trassa den veldige motstanden 
mot prosjektet mellom riksmålsfolket. Opninga i 
hovudstaden utløyste eit vekelangt teaterslag, med 
pipekonsertar under framsyningane, blodige slags-
mål i salen og titusentals demonstrantar i gatene 
omkring teateret. 100 år seinare er språkstriden 
avvæpna og teaterkunsten har mist den privilegerte 
posisjonen sin i kulturfeltet. Men Det Norske 
Teatret står framleis like støtt, med eige palass i 
Karl Johan-kvartalet og 200 000 publikummarar 
i gode år, trass alt. For første gong kjem her heile 
historia, frå turneane til forløparen Det Norske 
Spellaget i 1911 og 1912 til den storslagne hundreårs-
feiringa i 2013.

Jan Kokkin
Mathias Skeibrok. Myto-
logi og realisme
285 sider
Klokkhammer forlag, 2012
ISBN: 978-82-92792-07-0

Mathias Skeibrok (1851-
1896) fra Lista var en av de 
fremste norske billedhug-

gerne i siste halvdel av 1800-tallet. Hans største ar-
beid er gavlgruppen til Universitetets midtbygning. 
Andre kjente verker er Moren våker, Trett, Ragnar 
Lodbrok, Olav den hellige, Snorre og Fredløs. 
Skeibrok laget en rekke portrettbyster av kjente 
personer i samtiden, som Johan Sverdrup, Edvard 
Grieg, Bjørnstjerne Bjørnson og Eilert Sundt. 
Han var en ivrig venstremann og hadde venner 
både blant politikere og radikale forfattere, som 
Sverdrup, Bjørnson, Arne Garborg, Olaus Fjørtoft, 
Per Sivle og Anders Hovden. Boka inneholder mye 
nytt om norsk skulpturhistorie og en komplett 
katalog over Skeibroks arbeider.

Helge Skirbekk og Harald 
Grimen
Tillit i Norge
337 sider
Forlaget Res Publica, 2012
ISBN: 978-82-9226-036-7

Norge er et av de land i verden 
som har høyest generell tillit. 
Hvorfor er det slik? Hvorfor 
har vi høyere tillit til hveran-

dre og til institusjonene våre enn de fleste andre 
land? Terroren 22/7 gjorde oss bevisste på hvor til-
litsfulle vi er vant til å være i Norge. Hva betyr til-

liten for et land og et samfunn? Tillitens betydning 
for individ, stat, økonomi og samfunn diskuteres i 
hele verden, og interessen for Norge og de nordiske 
land er stor. Denne boka er den første som på norsk 
tar opp fenomenet tillit i full bredde. Forfatterne 
introduserer oss for den internasjonale debatten 
om tillit. Samtidig gjør de et nybrottsarbeid i å vise 
hvordan historiske og politiske erfaringer i Norge 
og Norden gjør at vi må skape egne begreper for 
tillitens plass i de nordiske land. Tillit i Norge åpner 
med en undersøkelse av tillitens endring i Norge et-
ter terroren 22/7. Så gir den et riss av tillitens historie, 
som i Norge er preget av maktkamp og folkelige 
bevegelser. Boka undersøker skolens betydning for 
tilliten, næringslivets tillit til politikere, vår tillit til 
institusjoner som politi og helsevesen, og fordelin-
gen av tillit i ulike sosiale lag. Tillit i Norge både 
vekker til debatt og legger fram ny forskning, også 
fra våre naboland. Boka er en uvurderlig ressurs for 
å forstå den sterke tilliten i Norge som en vesentlig 
kvalitet ved vår velferdsmodell.
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Buddhas samtaler. Digha 
Nikaya. De lange tekstene
Oversatt av Kåre A. Lie
482 sider
Buddhistforbundets forlag, 
2013
ISBN: 978-82-9078710-8

I disse 33 tekstene, som her 
foreligger i komplett utgave 

for første gang på norsk, møter vi Buddha i samtale 
med konger og ættestolte brahmaner, med kjøp-
menn, munker og asketer - kort sagt med folk fra 
alle samfunnslag. Samtalene inneholder både lære-
tekster og legender, og de dreier seg i første rekke 
om Buddhas metodikk for utvikling av sinnet. 
Men de berører også etiske, filosofiske, sosiale og 
politiske spørsmål, og gir et fascinerende innblikk i 
det gamle Indias hverdagsliv og det rike intellektu-
elle miljø. I samlingen inngår bl.a. viktige tekster 
som Mahaparinirvanasutta, som gir en levende 
skildring av Buddhas siste dager og død, og som er 
grunntekst og utgangspunkt for oppmerksomhets-
treningen, også kalt vipassana eller «mindfulness», 
og Sihalasutta, som inneholder en rekke jordnære 
og praktiske veiledninger.

Marius Nergård Pet-
tersen
Oslos nære villmark
275 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-
41426-9

Gjennom seks måneds-
lange ekspedisjoner be-

veger Marius Nergård Pettersen seg langsomt over 
Østlandet. Han går til fots og på ski, padler, fisker 
og ser årstidene skifte. Han viser at store naturopp-
levelser er like i nærheten. Med ellevill naturglede 
tar han oss med fra svale vårdager til det beinkalde 
vintermørket. Fra kjente og kjære steder til nesten 
urørte perler. Underveis blander han turopplevelser 
med fakta og historikk, og boka er vel så mye en 
personlig turskildring som en veiviser for lesernes 
egne små eller store eventyr. Bli med gjennom 
Oslomarka, Blefjell, Finnskogen, Vassfaret, Fjella, 
Skrim, Trillemarka og mange andre storslåtte 
områder – og bli inspirert, du også.

Lars Aarønæs
Skriv godt
184 sider
J. M. Stenersens Forlag, 2013
ISBN: 978-82-7201-557-1

Den som behersker språket når 
lettere frem med budskapet 
sitt. Å skrive godt er slett ikke 
vanskelig, og du kan alltid 

bli bedre. I denne boka viser språkeksperten Lars 
Aarønæs deg hvordan du bygger opp gode tekster. 
Her er eksempler på hvordan du skriver jobbsøkna-
der, CV, leserinnlegg, rapporter, nekrologer, taler og 
andre tekster de fleste må lage på jobb eller privat. 
Forfatteren gir dessuten en oversikt over de vanligste 
språkfeilene vi gjør og hvordan vi kan unngå dem. 
Med noen enkle tommelfingerregler kan alle bli 
bedre til å skrive!

Terje Tvedt
Nilen - historiens elv
457 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-29251-4

I denne boka følger vi Nilen, 
verdens lengste elv, fra utløpet 
ved Middelhavet til kildene i 
hjertet av Afrika. Dette er den 

fascinerende historien om elvens store økonomiske, 
politiske og mytiske betydning. Breddfull av for-
tellinger om sentrale personer i kampen om elven - 
fra Cæsar og Kleopatra til Churchill og Mussolini 
og fram til dagens statsledere. Nilen er en bok med 
bred appell om et hyperaktuelt område.

  BAK BOKA

– Det begynte med at vi snakket om klima-
spørsmål, og en kveld satte vi oss ned for å 
finne ut hva vi selv kunne gjøre, med hver 
vår PC, forteller forfatter og matskribent 
i Aftenposten, Yngve Ekern, om hvordan 
ideen til boka Kjøttfrie dager ble til. 
 – Det vi fant ut etter noen timers research 
er at det beste vi kan gjøre for klimaet er å 
kutte kjøttforbruket vårt. Industrielt dyre-
hold står for 20 prosent av klimautslippene, 
og FN har nettopp slått fast at vi må spise 
60 prosent mindre kjøtt for at det skal være 
bærekraftig i verden i dag, sier han. 
 – Vi kjente til «Meatfree Monday», og 
tenkte at vi skulle kjøre mandag hele uka. 
Det er fortsatt ikke helt avklart i familien 
når helga begynner, men uansett: vi har 
kuttet forbruket kraftig, sier Ekern. 
 Han søkte og fikk to månedsverk 
(50.000 kroner) fra Det faglitterære fond, 
og brukte tiden til å kokkelere fram opp-
skriftene familien hadde testet seg gjen-
nom de siste to årene. 
 –Vi hadde jo gjort oss mange erfa-
ringer, og dem ville vi dele! Blant annet 
har jeg vært i Stavanger for å lære meg å 
lage den beste veggisburgeren av squash, 
som en kokk der kunne lage. Nå kan hele 

familien oppskriften, sier Ekern. 
 Også kona, journalist Hege Ulstein, 
tok seg fri fra jobben for å gjøre research 
til boka. De fordelte teksten slik at Ekern 
sto for det matfaglige, mens Ulstein skrev 
faktadelen av boka. 
 – Vi skulle lage all maten hjemme og ta 
bildene selv, vi ville at det skulle bli så ekte 
som mulig: det du ser, er det du får, var 
tanken. Men uten dette stipendet hadde 
jeg ikke greid å lage boka, det er vanskelig 
å jobbe fulltid som skribent og så komme 
hjem og skrive mer, sier Ekern. 
 Da boka kom hadde de to forfatterne 
lagt en strategi: de ville skape debatt. Så de 
skrev en stor kronikk til VG om konseptet 
kjøttfrie dager og klima. Det ble skrevet 
mye om boka, hovedsakelig reportasjer og 
forfatterne var både på tv og radio. 
 – Vi var ikke så opptatt av å få anmel-
delser på denne boka, og hadde slagordet 
«ikke årets beste kokebok, men årets viktig-
ste». Vi ville mye heller påvirke pressen til å 
ta opp temaet, og det virket! Vi er nok en del 
av en internasjonal trend, hvor opposisjon 
mot matindustrien og økt matbevissthet er 
noen av ingrediensene. Vi var tidlig ut med 
dette i Norge, men jeg regner med at det 
kommer flere sånne bøker, sier Ekern. 
 – Men det overrasket oss at folk ble 
ganske aggressive når vi fortalte om konsep-
tet. Kanskje oppfattet de at vi framstilte oss 
som bedre enn folk flest, og det skal man jo 
ikke. En gjennomsnittsnordmann spiser 70 
kilo kjøtt i året, og vi ba bare folk om å spise 
mindre kjøtt, ikke om å bli vegetarianere, 
likevel ble veldig mange sinte på oss. Det 
høye kjøttforbruket er så innarbeida at det 
oppfattes som kritikk når man foreslår noe 
annet, sier Ekern. 
 Boka lever fortsatt, Yngve Ekern og 
hans 13-årige sønn er stadig ute på foredrag.  
 – Det er jo skolerende for ham også, 
å framføre et budskap sånn. Dette er et 
område hvor det er lett å drive opplysning, 
for folk vet veldig lite om eget kjøttforbruk. 
Vet du hvor lenge en gjennomsnittlig kyl-
ling lever, for eksempel? sier Ekern. 

YNGVE EKERN OG HEGE ULSTEIN

Kjøttfrie dager. Kokebok og veiviser 
for travle familier som vil spise godt 
og mer miljøvennlig. 
184 sider
Kagge forlag, 2012
ISBN: 978-82-489-1191-3

Arnt Stefansen
Spania. Historien, kulturen og 
menneskene
377 sider
Forlaget Historie & Kultur, 2013
ISBN: 978-82-92870-76-1

Fra Andalucias dramatiske his-
torie til Barcelonas praktfulle 
avenyer viser NRKs europakor-

respondent vei i et eventyrlig land. For nordmenn 
er Spania ferieland nummer en, med det vennlige 
klimaet, den gode maten og de fine strendene. 
Arnt Stefansen gir deg litt mer når han i sin bok 
forteller om historien, kulturen og det utrolige 
mangfold av folkeslag og landskap.
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Anne Gjelsvik
Hva er film? 
144 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02111-9

Mange har et intenst og nært 
forhold til film. Levende 
bilder har formet vår forståelse 
av historien, av kjønnsroller, 

av samfunnet og av hvem vi selv er. På hvilken 
måte skjer dette? Og er mediets særpreg i ferd med 
å endres? Hva er film? er en rikholdig introduksjon 
til filmens verden. Dokumentarfilmen får plass, 
men det er spillefilmen som inntar hovedrollen i 
fortellingen. Her diskuterer og analyserer forfat-
teren blant annet hva som kjennetegner en god 
film, rikdommen av virkemidler, teknologiens rolle 
og hvordan film påvirker og oppleves, hele tiden 
tydeliggjort med gode eksempler fra filmens mang-
foldige arkiv.

Lasse Trædal
Norske sjøfolk forteller. Sjø-
mannsopplevelser fra 1950 
til våre dager
246 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0759-8

Hvordan var det å komme 
fra landsbygda i Norge og 
gå i land i havnekvarterene i 

verdens største byer? I denne boka har Lasse Træ-
dal samlet historier fra norske sjøfolk i utenriksfart 
de første tiårene etter andre verdenskrig. Hvordan 
var det å komme fra landsbygda i Norge og gå i 
land i havnekvarterene i verdens største byer? Her 
er skildringer av knivstikking og horehus, orkaner 
og forlis. Om livet ombord på svære tankskip med 
eksplosiv last. Her er ettertanker om møter med 
raseskiller og kriminalitet, om fellesskapet til sjøs 
og forholdet til kvinner. Noen forteller også om 
ordna forhold, lærerikt arbeid og om å komme 
voksen hjem etter å ha vært verden rundt. Dette 
er historier fra vår nære fortid, beretninger om å 
bli bråmoden i ung alder. Ingen kom hjem uten å 
være preget av sjølivet, på godt og vondt. Boka er 
illustrert med sjøfolkenes egne bilder.

Mikkel Soya Bølstad
Vill glede. Friluftsliv 
med barn året rundt
200 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-
43170-6

Vill glede er den defi-
nitive guiden til friluftsliv med barn året rundt. 
Mikkel Soya Bølstad har tatt med kone og barn 
på turer fra Nordmarka til Dovre, fra Blefjell til 
Stavern. I denne boka presenterer den erfarne fri-
luftsmannen sytten rikt illustrerte skildringer av 
overnattingsturer for hele familien. Bølstad kry-
drer det hele med nyttig faktastoff og gode råd til 
vellykkete og varierte turopplevelser sommer som 
vinter, på sykkel, ski eller truger, i kano, kajakk, 

Per Fugelli
Journalen
268 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02238-3

Høsten 2010 kom Døden, 
skal vi danse? Her prøver 
Per Fugelli å hjelpe seg 
selv og andre til et ærligere 

samliv med døden. Tre år senere kom den andre 
«læreboken» fra sykdomslivet. Målet med Journalen 
er å vise at kreft ikke bare er lidelse og tristhet. 
Sykdom kan også forsterke helsens kilder: Verdig-
het, mening og tilhørighet. Vi kjenner igjen Per 
Fugelli. Han vil oss vel, også i sykdom og motgang. 
Han er vilter og leken, men her er også glimt fra 

Styret tilrår at medlemmene aktar seg når dei 
signerer kontraktar med utanlandske utgjevarar. 
Ein kan snøgt forrekne seg: Forfattarar er blitt 
publiserte på Internett utan samtykke og utan å vite 
om det sjølv.

Publisering på Internett 
utan samtykke

Under årsmøtet i 2013 etterlyste eit medlem  korleis foreininga stiller seg i 
det høvet at åndsverk blir publiserte på internett utan samtykke, men mot 
brukarbetaling.  Styret bad om ei vurdering frå UH-utvalet,  og styret slutta 
seg til tilrådinga derifrå i oktober.
 Saka er kort denne: utanlandske bokforlag (særleg angloamerikanske) 
tilbyr kontraktar som gir forlaget eksklusive rettar til samla og medieuav-
hengig bruk av åndsverk, og med æva som tidshorisont; periodika opererer 
jamleg med «copyright notices» med same verknaden.  Desse utgivarane 
samarbeider med s.k. «online content providers», firma som har spesialisert 
seg på vidaresalg av tekstar på vegner av forlaga.  Relasjonen  mellom ‘pro-

vider’ og ‘publisher’ er stundom openberr men stundom heller uklar.  Og 
for ordens skuld: dette er ein praksis som dagens aktørar har «arva» frå sine 
analoge forfedrar.
 I vedtaket sitt seier styret at medlemmene bør vise atterhald med å 
publisere i samanhengar som her er nemnde.  Det ligg  inga moralisering i 
dette; styret er sjølvsagt merksam på at fleire medlemmer arbeider innanfor 
(smale) fagfelt der publiseringkanalane er få, utan kommersielle motiv, 
og dei er lokaliserte i eit utland.  Men det fører  straks med seg uønskte 
kostnader.

  Tekst: Mads Liland, kontorsjef i NFF

inferno. Vi følger ham på foredragsturneer og i 
TV-studio, på operasjonsstuer og i nattens mør-
kerom i årene 2010-2013. Journalen er en personlig, 
rå og vakker skildring av livet med kreft. Resepten 
lyder: Vi må godta vår smerte, forandre på det vi 
kan og le av resten. Journalen er også en sosial-
medisinsk journal som stiller skarpe diagnoser på 
Pasienten Norge, på 22. juli, Fremskrittspartiet og 
Jens Stoltenberg, sjefen for Den norske komforten. 
Resepten lyder: Ikke vær et 1-tall på jorda. Bry deg 
om flokken din! Helsetjenestens egen tilstand blir 
også journalført gjennom rapportering fra inn-
siden. Resepten lyder: Fastlege for alvorlig syke i 
sykehus. Journalen er et humanistisk manifest som 
tegner opp grunntrekkene i Per Fugellis mennes-
kesyn og samfunnshåp. Journalen er både dagbok 
og nattbok. Teksten er preget av intenst nærvær, 
desperasjon og ti tonn humor. Her er en essens i 
tanke og klarhet i språk som kanskje bare kommer 
med sykdom.

under åpen himmel, i telt eller hengekøye. For 
foreldre i tidsklemma gir boka også smarte tips 
til lavterskelturer i nærmiljøet. De fleste ønsker å 
være mer på tur med barna sine – Vill glede treffer 
alle foreldre. Det handler ikke bare om å komme 
ut i naturen, det handler om å få ekte opplevelser 
og ha det gøy ute med barna. 
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Etter at Orion Forlag gikk konkurs, fortsatte bøkene i restlageret å finne veien over bokhandlerdiskene, 
uten at forfatterne har fått noen royalty for salgene. Derfor satte NFF i gang et gruppesøksmål på vegne av 
forfatterne. Gruppesøksmålet er i tur og orden blitt avvist av både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, 
men saken er ikke lagt død fra NFFs side. Nå vurderer vi andre muligheter.

Gruppesøksmål etter konkursen 
i Orion forlag er avvist

Bakgrunnen for søksmålet ble 
omtalt nærmere på s. 19 i NFF 
Bulletin nr. 1/2013, som er å 
finne på NFFs hjemmesider. 
Hovedspørsmålet i saken er om 

forfatteres rett til royalty i henhold til inngåtte 
forlagsavtaler er i behold når noen overtar vare-
beholdningen av bøker fra et forlags konkursbo 
og deretter selger disse bøkene på forlagsmessig 
vis. Ulike lovregler peker i retning av forskjel-
lige løsninger, og NFF ønsker derfor en rettslig 
avklaring av denne problemstillingen.

Gruppesøksmålet
NFF sendte stevning til Oslo tingrett 11. januar 
2013 og ba om at søksmålet skulle tillates ført 
som et gruppesøksmål, dvs. på vegne av et ukjent 
antall ikke navngitte forfattere som kunne opp-
fylle følgende kriterier:
a. Gruppemedlem må være forfatter eller  
 rettsetterfølger etter forfatter,
b. som hadde forlagsavtale med Orion Forlag AS  
 inneholdende klausul om royalty for salg av  
 bøker,
c. som det fantes et restopplag av i forlagets  
 varelager da det gikk konkurs,
d. og hvor en eller flere av de saksøkte senere  
 har solgt restopplagsbøker videre.

Gruppesøksmål var etter NFFs vurdering særlig 
egnet i denne saken fordi det bare er de saksøkte 
som kan fremskaffe opplysninger om restoppla-
gene og salg fra disse, slik at de potensielle sak-
søkerne kan identifiseres nærmere. Inntil slike 
opplysninger er kjent, kan jo ikke en forfatter 
vite om vedkommende har et krav å fremme. Det 
hører med til historien at de saksøkte har bidratt 

svært lite til å gi nødvendige opplysninger. En 
liste over restopplagene rett forut for konkursåp-
ningen ble først fremlagt få dager før jul i fjor. 
Opplysninger om salg av bøker glimrer fortsatt 
med sitt fravær. 
 Før retten kan godkjenne et gruppesøksmål, 
må den bl.a. finne det godtgjort: 
a. at flere rettssubjekter har krav eller forplikt- 
 elser på samme eller vesentlig likt faktisk og  
 rettslig grunnlag, og 
b. at gruppeprosess er den beste behandlings- 
 måten.
Dessverre har verken Oslo tingrett, som avsa 
sin kjennelse 3. juli i fjor, eller Borgarting lag-
mannsrett, som avsa sin kjennelse 15. januar i år, 
funnet disse vilkårene oppfylt. Domstolene har 
lagt avgjørende vekt på at saken reiser mange 
individuelle problemstillinger i tillegg til de som 
er felles, og mener derfor at andre prosessformer 
enn gruppeprosess vil være bedre egnet. Når 
tingrettens ene og lagmannsrettens tre dommere 
er samstemte rundt dette, har NFF besluttet å 
ikke anke.

Hva skjer videre?
Det som er avgjort av domstolene etter ett års 
behandling, har bare med prosessformen å gjøre, 
ikke sakens realitet. NFF vurderer nå alternative 
søksmål for å få belyst forfatternes rett til royalty 
av boksalg som finner sted etter at noen har 
overtatt et konkursrammet forlags restlager. I 
første omgang gjennomgås listene over de 156 731 
bøkene som inngikk i Orions varelager for å få 
avklart hvilke norske faglitterære forfattere eller 
deres rettsetterfølgere som kan ha royaltykrav 
å fremme. 
 Så langt i saken er det fremkommet at Orion 
Forlag kan ha benyttet kontraktsformularer 
som avvek fra normalkontrakten. Det er sær-

lig én kontraktsbestemmelse som kan ha stor 
betydning for de enkelte forfatteres royaltykrav. 
Denne lyder: «Hvis forlagets inntekter er lik eller 
lavere enn de realiserte bøkers produksjonspris, 
utbetales det ikke royalty på de realiserte bøker.»  
Normalkontrakten inneholder ingen tilsvarende 
bestemmelse, og NFF mener derfor at bestem-
melsen må settes til side for NFF-medlemmers 
vedkommende. Begrunnelsen er at Orion Forlag, 
som medlem av Den norske Forleggerforening, 
var forpliktet til å bruke normalkontrakten når 
forfatteren var medlem av NFF. Ikke-medlem-
mer har en svakere sak.
 Hadde NFF fått rettens tillatelse til å føre 
saken som et gruppesøksmål, ville både NFF-
medlemmer og andre ha kunnet være grup-
pedeltakere. Således ville både medlemmer og 
ikke-medlemmer ha kunnet få sine saker endelig 
avgjort, mens NFF dekket prosesskostnadene 
for alle. Men når tillatelse til å føre saken som 
gruppesøksmål ikke ble gitt, må det eventuelt 
reises søksmål på vegne av hver enkelt forfatter. 
I denne situasjonen kan gode grunner tale for at 
NFFs fortsatte bistand må begrenses til NFF-
medlemmene alene. Bl.a. kan fortsatte undersø-
kelser komme til å avdekke at ikke-medlemmers 
royaltykrav kan være så små at de ikke engang 
kommer opp i de rettsgebyrene som vil påløpe 
ved å igangsette individuelle søksmål. 
 Mens en sak verserer for domstolene, inntrer 
ikke foreldelse av de pengekravene som saken 
gjelder. Med mindre individuelle søksmål for 
berørte forfattere blir igangsatt innen nokså kort 
tid, vil nok de fleste av dem komme til å oppleve 
at hele eller deler av royaltykravene blir foreldet 
før domstolene har sagt sitt siste ord i den saken 
som NFF eventuelt måtte velge å kjøre som en 
pilotsak.

  Tekst: Jan Terje Helmli
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Se flere nyheter på www.nffo.no

  NYE MEDLEMMER 

Per 22. januar har NFF 5641 medlemmer. I perioden 20. november til 22. januar har 
vi gleden av å ønske følgende velkommen som medlemmer av NFF: 

Konferansen foregår på Holmen Fjordhotell i 
Asker 14.-16. mai og er finansiert av Utenriks-
departementet. Målet med det storstilte mø-
tet mellom oversetterne er å stimulere til økt 
interesse for norsk skjønn- og faglitteratur i 
utlandet. Norsk litteraturs suksess ute i verden 
er nært knyttet til oversetternes arbeid med å 
bringe bøkene fra norsk til all verdens språk. 
De inviterte oversetterne har vært med og bi-
dratt til at norsk litteratur finnes på mer enn 
60 språk og at mer enn 3.000 utgivelser av nor-
ske forfattere er blitt støttet av NORLA siden 
1978. NORLAs støtteordninger går til overset-
telser. Kun inviterte kan delta på konferansen. 
Les mer om NORLAs arbeid ved å gå inn her: 
www.norla.no

Forfattermedlemmer:
Kristina Johnsdat-
ter Andreasen
Geir Bergersen
Annlaug Bjørsnøs
Espen Bogen
Gunnar Bolstad
Christer Dynna
Silje Een de Amoriza
Jorunn Eikjok
Vidar Eng
Arne Eriksen
Audun Farbrot
Ulla Forseth
Anne Kristin Furuseth
Bjørn Gjevik

Anne Therese Gullberg
Anders Hartmann
Bjørg Hellum
Ola Henmo
Siv Henningstad
Magdalena Hernes
Erling Johannes Husabø
Erland Kiøsterud
Are John Knudsen
Bente Heggem Kojan
Matthew Kott
Marit Krogtoft
Bård Lahn
Simon Malmberg
Ingrid Myrstad
Kjell Arild Nilsen

Mads Nordtvedt
Olav Kristian Nygaard
Eivor Andersen Oftestad
Bjørnar Olsen
Majid Palani
Lisbeth Pettersen
Hege Roaldset
Toralf Sandåker
Erik Skare
Randi Bauge Skevik
Katerina Smetanina
Gus Strømfors
Frans-Arne Stylegar
Jan-Erik Støstad
Karl-Fredrik Tangen
Vidar Trædal

Morten Traavik
Aage Tverdal
Fartein Valen-Sendstad
Gerd Liv Valla
Jon Eivind Vatne
Margit Vea
Trond Vernegg
Svein O. Aadland
Gro Aanesen

Oversettere: 
Kaja Marie Lereng 
Kvernbakken
Denise Samson

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

I mai kommer oversettere fra 40 land og innen 150 forskjellige språk 
til Norge for å delta på NORLAs store oversetterkonferanse 14.-16. 
mai. Aldri tidligere har så mange oversettere av norsk litteratur vært 
samlet. Litteraturkritiker og oversetter Margunn Vikingstad (bildet) er 
prosjektleder for konferansen.

Margunn Vikingstad, med bakgrunn fra litteraturkritikk, over-
setting og informasjonsarbeid, er prosjektleder for konferansen. 
FOTO: Privat. 

Gratis skrivestue på 
Lesbos i sommer!
Vi trekker to heldige vinnere 
av to uker i Hellas! 
Vil du være med i trekningen? En gang 
i året trekkes vinnerne av vår andel av en 
andelsleilighet i et hus på Lesbos blant 
våre medlemmer. Datoer for toukersopp-
hold på Lesbos i 2014 er: Alternativ 1: 
Uke 34 og 35, og alternativ 2: Uke 38 og 39. 
Trekningen er mandag 10. mars! Send 
oss hvilket alternativ du er interessert i, 
hvis begge, i prioritert rekkefølge på 
e-post til camillamarie.widholm@nffo.no 
merket LESBOS.

Oversettere fra 40 land 
til Norge i mai

Kandidater til NORLAs 
oversetterpris 2014
NORLA deler årlig ut en pris til en 
oversetter av norsk litteratur. I 2014 skal 
prisen tildeles et ungt oversettertalent av 
faglitteratur for å stimulere til fortsatt 
innsats for norsk litteratur. NORLA  
tar gjerne i mot forslag til kandidater du 
mener fortjener prisen! 

Frist for å sende inn forslag er 1. mars 
2014. Les mer om prisen og påmeldin-
gene på www.norla.no

Påmelding til 
Den faglitterære 
årskonferansen og 
NFFs årsmøte 
Påmelding til Den faglitterære årskon-
feransen med etterfølgende middag, og 
årsmøtet på Grand Hotel i Oslo 29. og 
30. mars må skje innen mandag 3. mars. 
Påmelding skjer på Min side eller ved å 
ringe Camilla Marie Widholm 22 12 11 43. 
Les mer om programmet på side 6 og 7!


