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LEDER

5. november ble journalistene Fusun Erdoğan, 
Bayram Namaz, Sedat Senoglu Ibrahim Cicek, 
Ziya Ulusoy og Arif Çelebi  dømt av en dom-
stol i Istanbul til fengsel på livstid. De seks 
journalistene er til sammen dømt til 3000 års 
fengsel. Ja, dere leser riktig, tre tusen år! Deres 
ytringsfrihet anses så farlig at de skal sitte inne 
lenger enn Istanbul har vært en by.
 De seks journalistene er anklaget for å 
være medlemmer av en marxistisk organisasjon 
(MLKP) som er forbudt ifølge den tyrkiske 
antiterrorlovgivningen. Fusun Erdoğan ble 
anklaget for å være leder av MLKP fordi hun  
grunnla radiostasjonen Özgür Radyo i 1995, 
som er svært kritisk til regjeringen. Hun ble 
brutal arrestert og satt i fengsel allerede i 2005, 
og siden da har hun sittet innelåst uten noen 
form for dom.
 I et brev smuglet ut av fengslet etter arresta-
sjonen i 2006 skriver hun: «Fra det øyeblikket 
jeg ble skjøvet inn i den bilen, mistet jeg følelsen 
av tid og sted fordi jeg ble klemt mellom for- 
og baksetet, og øynene mine ble tildekket. Jeg 
visste ikke hvor de skulle bringe meg». Etter å 
ha blitt tatt med til en ukjent bygning, beordret 
agentene Erdoğan «til å legge seg ned ved siden 
av andre fanger som lå på gulvet, med ansiktet 
ned». Da hun nektet, tvang de henne til å gjøre 
det. Deretter ble hun videofilmet, ydmyket og 
kastet i fengsel.
 Dette er et godt eksempel på hvor langt 
angrepet på ytringsfriheten har kommet i 
Tyrkia, og det er viktig at journalister og skri-
benter reagerer. For innsatte skribenter i Tyrkia 
er av alle slag, også professorer på universitetene 
som skriver kommentarer i aviser blir arrestert. 

I løpet av de siste årene har Tyrkia gjennom-
ført flere tusen arrestasjoner, og angrepet på 
skribenter er intensivert etter demonstrasjo-
nene i Geziparken og Taksim. Dette var også 
bakgrunnen for at NFF sammen med Norsk 
PEN inviterte fire tyrkiske forfattere til Norge 
i oktober for å diskutere ytringsfrihetssitua-
sjonen i Tyrkia: Busra Ersanli, Zeynep Oral, 
Mustafa Akyol og Zulfu Livaneli. I forlengelse 
av dette møtet vil flere av de norske skribent- 
og forfatterorganisasjonene arbeide videre med 
situasjonen i Tyrkia. I slutten av november vil 
jeg dra ned sammen med representanter for 
Norsk PEN og overvære rettsaken mot Busra 
Ersanli i det beryktede Silivri-fengselet utenfor 
Istanbul. Busra Ersanli er professor i statsvi-
tenskap, hun ble arrestert i 2011 for å «lede en 
ulovlig organisasjon» og sluppet fri i sommer. 
Nå kommer saken hennes opp og hun kan risi-
kere livstidsdom. Dette er også en sak norske 
universiteter bør engasjere seg i, i og med at 
våre kollegaer bli fengslet uten noen form for 
bevis. NFF vil følge situasjonen for fengslede 
sakprosaforfattere spesielt, og generelt over 60 
skribenter og forfattere som per i dag sitter 
fengslet for sine ytringer.
 Her i Norge har det vært en litt annen type 
diskusjon om hva forfattere kan skrive, ikke et 
angrep på friheten til å skrive, men hvordan 
man skal skrive. 
 I de siste ukene har det foregått intense 
diskusjoner i norske medier om behovet for en 
egen Vær Varsom-plakat for forlagsbransjen. 
Dette har vært diskutert flere ganger tidligere, 
men ser ut til å bli intensivert for hver gang. 
NFFs holdning har i lengre tid vært at vi ikke 

er avvisende til en slik plakat. Som styreleder 
har jeg sagt tydelig fra at vi godt kan være med 
på å lage etiske retningslinjer for forleggere og 
skribenter, men at vi ikke ønsker en dømmende 
instans á la PFU. Retningslinjer kan derimot 
være stimulerende for forfattere til å reflektere 
over når de står overfor vanskelige etiske dilem-
maer. Et godt innlegg i så henseende er Frank 
Rossaviks innlegg «Angsten for etikken» i 
Morgenbladet 1. november, hvor han påpeker det 
at han som journalist gjennom mange år hadde 
Vær Varsom-plakaten under huden, gjorde det 
lettere for ham å skrive om ømtålige temaer i sine 
biografier om Einar Førde og Kåre Valebrokk. 
Han visste hvilke hensyn man bør ta.
 To ting må være klart, og det er at NFF 
ikke kan gå videre med et slikt arbeid uten Den 
norske Forleggerforeningen, og vi ønsker ikke 
å lage en plakat som gjør forfattere feigere. 
Poenget må være å gjøre litteraturen skarpere 
og mer reflektert over etiske dilemmaer, og det 
gjelder så vel frilansere som lærebokforfattere 
og akademiske skribenter.

Jørgen Lorentzen. Foto: Hilde Østby

Tyrkisk ufrihet
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Kulturdepartementet oppretter egen tilskudds-
ordning for nettbaserte leksika i tilleggspro-
posisjonen til statsbudsjett, som ble framlagt 
fredag 8. november.
 – Nettet er blitt vår mest sentrale kunnskaps-
kilde. Derfor trenger vi å sikre mangfold og 
kvalitet blant de norske kunnskapskildene på 
nett, sier kulturminister Thorhild Widvey.
 Den nye ordningen kan være redningen 
for Store norske leksikon på nett. Ordningen 
legger vekt på å fremme nettbaserte leksikaer 
som er kvalitetssikret og skrevet av fagfolk. 
Kulturdepartementet skriver i en pressemel-
ding at de «ser behovet for å øke mangfoldet 
av fagredigerte og faglig kvalitetssikrede nett-
baserte leksika på norsk. Departementet fore-
slår derfor å etablere en tilskuddsordning for 
nettbaserte leksika. For 2014 settes det av fem 
millioner kroner til ordningen. Departementet 

Den nye regjeringen oppretter en egen støtteordning for nettbaserte 
leksikon i tilleggsproposisjonen til statsbudsjett, som ble framlagt 
8. november. Dette kan bety at Store norske leksikon på nett kan 
være reddet fra nedleggelse i ellevte time. – Dette er fremtidsrettet 
kulturpolitikk og utrolig bra for oss, sier Ida Jackson, kommunikasjonssjef 
i Store norske leksikon på nett.

REDDET? (F.v.) Ida Jackson, Anne Marit Godal, Kjell Olaf Hovde, Georg Kjøll og Marte Ericsson Ryste i Store norske leksikon på nett 
tror på framtiden etter Kulturdepartementets framlegg om en tilskuddsordning for nettleksikon. Snl.no blir fortsatt en adresse 
på Internett. Foto: Hilde Østby

  Tekst: Hilde Østby vil utarbeide retningslinjer for ordningen som 
vil være søknadsbasert».
 – Vi vet ikke ennå hvor mange penger dette 
betyr for oss. Vi har søkt om fem millioner, sier 
Anne Marit Godal, leder i snl.no.
 Store norske leksikon ble høsten 2010 star-
tet opp som et samarbeid mellom Det Norske 
Videnskaps-Akademi, universitetene, Fritt Ord, 
Sparebankstiftelsen DNB Nor, Nasjonal-biblio-
teket og NFF, som et treårig prøveprosjekt. Etter 
at prosjektperioden var over, tok universitetene 
over deler av ansvaret, og betaler nå honorarene 
til fagfolk skriver i leksikonet. Men administra-
sjonen i Store norske leksikon på nett var inntil 
nylig usikker på framtiden, for den driftes ikke 
av universitetene. De manglet fem millioner 
kroner til videre drift.
 – Vi har jobbet for å gjøre Store norske 
leksikon til et så bra produkt som mulig, og 
dette er en anerkjennelse av det arbeidet, sier 
Ida Jackson.

Regjeringen oppretter eget tilskudd for 
nettleksika – snl.no kan være reddet

Kulturrådet vedtok i rådsmøtet 6. og 7. juni å sette 
i gang en ny prøveordning for innkjøp av oversatt 
sakprosa. Ti bøker vil bli kjøpt inn årlig gjennom 
ordningen i 2013 og 2014. Rådet har som mål å 
kunne opprette en egen ordning for utenlandsk 
sakprosa etter at prøveordningen er evaluert. 
 – Vi er glade for å ha fått på plass en prøveord-
ning for oversatt sakprosa. Dette er en svært viktig 
sjanger når det gjelder å ha innsikt i og forstå en 
internasjonal offentlighet, men den blir ofte ikke 
prioritert på bibliotekenes egne innkjøpslister, 
forteller Arne Vestbø, seksjonsleder for litteratur 
og allmenne kulturformål i Kulturrådet.
 – Oversettelse og produksjon av utenlandsk 
sakprosa kan være kostnadstungt og vanskelig 
for norske forlag å prioritere. Prøveordningen 
med innkjøp kan bistå til dette, ved å tilgodese 
både oversetter, forlag og bibliotekenes brukere, 
sier Vestbø.

TITLENE SOM BLE KJØPT INN ER:

• Ulrich Beck, Det tyske Europa. Fra  
 Machiavelli til Merkiavelli – maktstrategier  
 under Euro-krisen, Abstrakt. Oversatt  
 av Anita Wakounig Stenbakk.

• Orlando Figes, Hilsen ved midnatt,  
 Cappelen Damm. Oversatt av 
 Eivind Lilleskjæret.

• Tom Holland, I skyggen av sverdet.  
 Islams fødsel og kampen om den sanne  
 tro i antikkens siste dager, Gyldendal.  
 Oversatt av Gunnar Nyquist.

• Geert Mak, USA. En reise, Cappelen  
 Damm. Oversatt av Egil Rasmussen.

• Siddharta Mukherjee, Keiseren over alle  
 sykdommer. Kreftens biografi, Forlaget  
 Press. Oversatt av Mie Hidle.

• Harald Welzer, Gjerningsmenn. Hvordan  
 helt vanlige mennesker blir til masse- 
 mordere, Forlaget Press. Oversatt av  
 Christian H. Heyerdahl.

For første gang er det blitt åpnet 
for innkjøp av oversatt sakprosa 
– og de første seks bøkene er 
kjøpt inn til norske biblioteker. 
Vurderingsutvalget for oversatt 
litteratur behandlet 25 søknader 
om innkjøp av oversatt sakprosa 
på sitt møte 21. oktober.

Første innkjøp av 
oversatt sakprosa
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  Tekst: Siri C. Brockmeier
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Det er første gang det lages en dramatisk 
framføring av det som skjedde 22. juli 2011:
 – Målet er å vise fram mangfoldet av 
stemmer som har fortolket terrorangrepet 
i Norge, og vise at det finnes mange blikk 
på hendelsen. Dette blir en bearbeidelse av 
bearbeidelsen, og et forsøk på å se på den 
litteraturen som kom rett etter 22. juli, sier Ivo 
de Figueiredo i programkomiteen til Norsk 
sakprosafestival. 

Fire forfattere og en skuespiller deltok i en dra-
maturgisk lesning av noen av de mest markante 
utgivelsene etter 22. juli, og framførte tekstene 
for en fullsatt sal i Wergelandsalen på Littera-
turhuset i Oslo. Det var dørgende stille da det 
ble lest bruddstykker fra bøker som bearbeider 
en hendelse som berører alle i Norge i lang tid 
framover.
 – Bruken av fornavnet er som en hemmelig 
dør inn til sinnet hans. Man lytter ekstra 
årvåkent, sitter litt ekstra fremoverlent. Kan 
de si noe om ham som røper «hvorfor» og 
antyder hvordan»? Gi oss noe.  Gi oss noe, 

leste Kjetil Østli fra sin egen bok Rettferdighet 
er bare et ord. 

45 minutter tekst
De fire forfatterne og én skuespiller (som leste 
fra bøker av Aage Borchgrevink, Erika Fatland 
og fra vitnemålet til Terje Emberland) sto stilt 
opp på en rekke på scenen i Litteraturhuset 
og leste rolig opp tekstutdragene, vekselsvis 
opp mot hverandre. Framføringen varte i 45 
minutter.
 – Livet er en kamp. Alt er en kamp, men 
jeg lover at hver eneste dag skal jeg fortsette å 

Å lese fra mørket
Lørdag 19. oktober under Norsk sakprosafestival ble det framført en 45 minutter lang dramaturgisk lesning 
av 22. juli-tekster i Wergelandsalen i Litteraturhuset i Oslo. – Jeg syntes det gikk bra og jeg syntes at alt 
sammen ble fremført på en spesiell og verdig måte, sier Emma Martinovic, som sto på scenen sammen med 
Adrian Pracon, Stian Bromark, Kjetil Østli og skuespiller Ole Johan Skjelbred. Dramaturg Kristian Lykkeslet 
Strømskag hadde satt sammen oppsetningen. 

  Tekst: Hilde Østby

ALENE MED TEKSTEN: (F.v.) forfatterne Kjetil Østli, Stian Bromark, Emma Martinovic, Adrian Pracon og skuespiller Ole Johan Skjelbred leste fra tekster om 22. juli. Foto: Hilde Østby
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kjempe. Jeg skal kjempe med de kreftene jeg 
har, leste Emma Martinovic fra sin egen bok 
Lever.  
 – Da jeg sto og hørte de andre snakke, 
foran folk i salen, forsto jeg plutselig hvor sterkt 
det var. Og hvor nært dette var i tid. Jeg er 
imponert av Emma og Adrian, imponert over 
at de tør dette, og at de gjennomfører på en så 
flott måte, sier Kjetil Østli etter forestillingen. 
 – Det var en mektig opplevelse. Hver tekst 
er sterk i seg selv, men summen ble kraftigere. 
Derfor er jeg glad for at Kristian Lykkeslet 
Strømskag valgte å gjøre lesingen sober og 
naken. Å få lese utdrag fra egen bok med så 
gode forfattere, og spesielt Adrian Pracon og 
Emma Martinovic, er et privilegium. Tekstenes 
forskjellighet ble ekstra tydelig lest opp i en 
collage som dette, og minner oss på at det 
finnes mange litterære innfallsvinkler til en så 
dramatisk hendelse som 22. juli. Håper det ikke 
er siste gang vi leser sammen og håper ikke siste 
bok om 22. juli er skrevet, sier Stian Bromark. 

Galt å dramatisere
– Tekstene byr på så sterke skildringer at det 

ville vært galt å dramatisere dem. De trenger en 
enkel form, en sober lesning. Hadde vi forsøkt 
å lage teater av dette materialet, kunne det blitt 
et prosjekt som glemmer sitt utgangspunkt: vir-
keligheten er så sterk – derfor leser forfatterne 
selv. Tida er ikke inne for en stor dramatisering, 
sier dramaturg Kristian Lykkeslet Strømskag, 
som har satt sammen lesningen.
 – Det er skrevet svært mye om 22. juli. 
Men når vi gjør et kunstnerisk utvalg og setter 
tekstene opp mot hverandre, skapes det en ny 
sammenheng som ikke finnes fra før. Når de 
blir lest sammen gir stemmene og språket oss 
nye perspektiv. Etter to år er det på tide å se på 
skildringene av 22. juli med et annet blikk, sier 
Strømskag.
 Litteraturen som ble lest opp var seks 
utgivelser med svært forskjellig perspektiv, fra 
en nitid journalistisk gjennomgang av hendel-
sesforløpet til sterke øyenvitneskildringer fra 
Utøya.
 – Vi så dette som en anledning til å vise 
fram den ettertenksomme og langsomme bear-
beidelsen av 22. juli-tragedien, som jo finnes i 
sakprosalitteraturen. Dette blir en festival hvor 
vi gjennom en hel dag viser bredden i sakprosa-
sjangeren. I 22. juli-tekstene finnes det samme 
mangfoldet; her er samfunnsanalysen og den 
rå, personlige bloggposten sidestilt, sier Sissel 
Ringstad, prosjektleder for Norsk sakprosafes-
tival.
 – Jo mer jeg vet, jo lettere blir byrden, leste 
Adrian Pracon og avsluttet med de ordene 
framføringen. 
 –Man beskytter ingen ved å prøve å kon-
trollere historien om Utøya. Men ved å åpne 
den opp og vise den i alle sine nyanser kan vi 
gjøre den til allemannseie. Først da vil vi som 
fellesskap lære om det som skjedde, sier Pracon 
etter forestillingen. 

ØVELSE: Før framføringen ble tekstene grundig gjennomgått med instruktør og dramaturg Kristian Lykkeslet Strømskag (foran 
til høyre). Foto: Hilde Østby

– Man beskytter ingen ved å prøve å kontrollere historien om 
Utøya. Men ved å åpne den opp og vise den i alle sine nyanser 
kan vi gjøre den til allemannseie, sier Adrian Pracon. 
Foto: Cappelen Damm

• Tekstene er hentet fra de seks utgivelsene  
 Hjertet mot steinen (Erik Møller Solheim  
 og Adrian Pracon), Lever. Utøya 22/7   
 (Emma Martinovic), Rettferdighet   
 er bare et ord - Norges oppgjør med   
 Anders Behring Breivik (Kjetil Østli), Selv 
 om sola ikke skinner. Et portrett av 22.   
 juli (Stian Bromark), Året uten sommer 
 (Erika Fatland) og En norsk tragedie.   
 Anders Behring Breivik og veiene til Utøya  
 (Aage Borchgrevink). Også utdrag av Terje  
 Emberlands vitneprov under rettsaken ble  
 lest høyt. 
• Dramaturg: Kristian Lykkeslet Strømskag.
• Lesninger av Adrian Pracon, Emma   
 Martinovic, Kjetil Østli, Stian Bromark og  
 skuespiller Ole Johan Skjelbred.
• Opptak av framføringen legges ut på NFFs  
 nettsider www.nffo.no.

22. juli-lesningen: 
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Festivalen ble arrangert av NFF, med støtte fra 
Fritt Ord og Norsk kulturråd. Målet med festi-
valen var å synliggjøre for et bredt, interessert 

En festdag for sakprosaen
For første gang ble Norsk sakprosafestival arrangert lørdag 19. oktober på Litteraturhuset og i 
Uranienborgveien 2 i Oslo. Her kommer noen bilder fra festivalen, som inviterte til 30 korte og lange 
foredrag, seks panelsamtaler og én iscenesatt lesning, med i alt 62 forfattere, innledere og intervjuere 
fordelt på seks scener. Denne lørdagen var 1350 mennesker innom festivalen for å høre om alt fra kattens 
mjau og klimaspørsmål, til selvbiografisk sakprosa, 1814 og 22.-juli-litteratur. 

FARS OG MORS HISTORIE: Guro Sibeko og Trude Lorentzen har skrevet om sin egen far og mor og møttes for å snakke om å 
skrive om nær familie. Foto: Hilde Østby

FULLE HUS: Publikum strømmet til festivalen, nærmere 1500 
var innom i løpet av én dag på Litteraturhuset og i Uranien-
borgveien 2. 

RETT FRA KRIGEN: (f.v.) Jesper Hour, Carsten Jensen og Anders Sømme Hammer snakket om Afghanistan, ledet av journalist 
Åshild Eidem. 

MAT PÅ PRINT: Henry Notaker fortalte om kokebøker. STORT PROGRAM: Forfatter Kjersti Wold leter seg fram i et 
program hvor du kunne finne 62 forfattere fra fjern og nær.

publikum at sakprosa er litteratur, skapt av 
forfattere som gjør litterære valg, samt formidle 
bredden av sjangre og kunnskap som sakpro-
saforfatterne jobber innenfor. Prosjektleder for 
festivalen var Sissel Ringstad, og forfatterne Ivo 
de Figueiredo, Karianne Bjellås Gilje og Marta 

Breen (som også er nestleder i NFFs styre) satt 
i programkomiteen. 

  Foto: Hilde Østby, Matt Bagguley, Lars 
Aarønæs, Mari Lilleslåtten, Stian Solberg, 
Ingrid Kvamme Fredriksen

FØLG MED: Flere av foredragene ble filmet av NRK Skole 
og filmene legges ut på nffo.no
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NORSK SAKPROSAFESTIVAL

20 13
VELKOMMEN TIL VIRKELIGHETEN

NORSK SAKPROSAFESTIVAL

20 13
VELKOMMEN TIL VIRKELIGHETEN

FULLT HUS: Forfatter Ivo de Figueiredo forteller for full sal om 
hvordan man skriver litterær sakprosa. Foto: Lars Aarønæs

LEKSIKON: Francis Sejersted og Marte Ericsson Ryste snakket 
om å skrive 1814-historie for snl.no. Foto: Matt Bagguley

HODESKALLER OG UTVIKLINGSLÆRE: Markus Lindholm hadde 
med seg flere hodeskaller til sitt foredrag om evolusjon. 
Foto: Lars Aarønæs

FEST OM KVELDEN: Det ble stor fest i Uranienborgveien 2 i Oslo. Alle som besøkte festivalen var invitert til å komme på suppe og 
noe godt i glasset. Foto: Lars Aarønæs

STOR STJERNE: Professor Ulrich Beck trakk fulle hus. Han er 
en av verdens ledende sosiologer, og snakket om Tysklands 
rolle i Europa. Foto: Hilde Østby

HAKON VII i 1940: Tor Bomann Larsen om sommeren 1940.

MORMORS HISTORIE: Märta Tikkanen (t.v.) og Åsa Linderborg fortalte om å skrive om sin egen mormor.
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  Tekst: Hilde Østby

Et av møtepunktene mellom sakprosa og skjønnlitteratur for tiden er i biografiske fortellinger: i den siste 
tiden har det kommet ut en rekke bøker innen skjønnlitteratur og sakprosa som handler om nær familie, 
ofte mor eller far. Hva avgjør at det er sakprosa, ikke roman, når man skriver om personlige opplevelser 
fra familielivet? 

Å legge mor eller far under pennen

Forfatterne Trude Lorentzen og Guro Sibeko 
besøkte Norsk sakprosafestival 19. oktober for 
å snakke om styrkene og utfordringene ved å 
skrive om nær familie. 
 – Jeg skjønte lenge at han hadde en utro-
lig fortelling, og i 2005 skjønte han at han ville 
fortelle historien sin. Jeg har bygd en historie 
som skal være så sann og så riktig som overhodet 
mulig, men alle kildene mine er ekstremt upå-
litelige og de snakker om ting som skjedde for 
60-70 år siden som de allerede da ikke skjønte 
sammenhengen i, og de var i et miljø hvor de 
ikke kunne stille spørsmål. Hvis du stilte spørs-

mål ville du bli tatt for å være spion, og kulturelt 
sett stilte ikke barn spørsmål til voksne, fortalte 
skjønn- og sakprosaforfatter Guro Sibeko om 
bokprosjektet Krigerhjerte, om faren som var 
frigjøringssoldat i ANC i Sør-Afrika under 
apartheid-regimet.

Subjektivt og sant
Journalist og forfatter Trude Lorentzen har 
skrevet Mysteriet mamma, om morens selvmord.
 – Dette er min subjektive fortelling om noe 
som er sant for meg. Jeg føler veldig eierskap til 
denne fortellingen, men jeg har også forsøkt å 
sirkle inn livet hennes gjennom de som kjente 
henne. For den versjonen av fortellingen jeg 

FAMILIETERAPI: (F.v.) Kommunikasjonsansvarlig Hilde Østby i NFF intervjuer forfatterne Trude Lorentzen og Guro Sibeko om å skrive om nær familie i sakprosa, under Norsk sakprosafestival 19. oktober. 
FOTO: Matt Bagguley

forteller og min opplevelse av min mor, er jeg 
den beste kilden, sa Trude Lorentzen om kilde-
arbeidet til boka. 
 – Objektivitet er ikke et mål overhodet 
i denne fortellingen. Her kan jeg fortelle helt 
ufiltrert om et tema som er veldig ukommunisert 
og angår veldig mange. Jeg sto ikke til ansvar for 
noen andre enn meg selv og kunne gå lenger når 
det gjaldt meg selv enn når jeg skulle intervjue 
en annen, sa Lorentzen. 
 – Min subjektive stemme overtar i større og 
større grad fortellingen idet jeg blir en del av den, 
så objektivitet er ikke et mål. Jeg forteller om et 
menneske, og han kan bare framstilles gjennom 
øynene til dem som kjenner ham, sier Sibeko. 
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STOLT PRISVINNER: Markus Lindholm (t.h.) tok imot prisen fra NFFs nestleder og medlem i juryen Marta Breen (t.v.).  Foto: Hilde Østby

  Tekst: Hilde Østby

Bokhandelens faglitterære forfatterpris på 50 000 kroner ble tildelt 
biolog Markus Lindholm for boka Evolusjon. Naturens kulturhistorie 
(Spartacus 2012). Boka skapte stor debatt da den kom ut i fjor høst. – 
Prisen er en fantastisk oppmuntring til å fortsette å formidle fag til et 
større publikum, sier Lindholm, som ble overrakt prisen under Norsk 
sakprosafestival av NFFs nestleder Marta Breen. 

Pris på 50 000 kroner 
til bok om evolusjon

Biologen Markus Lindholm (56) har fått Bok-
handelens faglitterære forfatterpris for 2013. 
Prisen er på 50 000 kroner og ble delt ut under 
Norsk sakprosafestivals høytidelige avslutnings-
fest lørdag 19. oktober. 
 – Med sakprosaprisen vil vi løfte frem denne 
sjangeren og gode fagbokforfattere, og inspirere 
flere til å skrive sakprosa. For bokhandelen er 
sakprosamangfoldet viktig, og denne prisen 
bidrar til å løfte frem gode enkeltstemmer, sier 
direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

Berømmes for debatt
Juryen har bestått av professor, forfatter og sak-
prosaanmelder Trond Berg Eriksen, oversetter 
og universitetslektor Lars Holm-Hansen og 
journalist og forfatter Marta Breen, som også 
overrakte prisen lørdag kveld. Prisen går til et 
nytt forfatterskap. Juryen berømmer bokas evne 
til å skape debatt og sier i sin begrunnelse for 
prisen: «Teksten er skrevet i et levende språk og 
inneholder flere overraskende tanker. Lindholms 

bok bygger ned den tradisjonelle motsetningen 
mellom humanisme og biologi. Fremstillingen 
omfatter en original fagkritikk, og det skal man 
alltid lytte til. Lindholm flytter fokus i biologien 
fra artenes til individenes livskamp. Dermed blir 
det mindre snakk om kollektiv skjebne og mer 
snakk om den enkeltes livsstrategier. Begge deler 
hører hjemme i en rett forstått biologi, mener 
han. Han rykker rett og slett dyr og mennesker 
noe nærmere hverandre ved å tematisere indi-
videnes handlefrihet. Dermed viser Lindholm 
frem en av sakprosaens helt sentrale funksjoner 
– evnen til å skape debatt og argumentere frem 
nye synspunkter på fastlåste posisjoner.» Bokens 
hovedbudskap er at evolusjon ikke bare handler 
om biologi, men også om kultur og mentale 
evner. Evolusjon er ikke noe vi er ofre for, men 
noe vi til en viss grad påvirker. 
 – Bøker oppstår ikke i noe vakuum. Prisen 
går også til nettverket av forskerkolleger og ven-
ner som har hjulpet, lyttet, kritisert og inspirert. 
Nå er jeg i gang med nye skriveprosjekter, og et 
nytt bokmanus er også underveis. Men å skrive 
en god tekst tar latterlig lang tid, sier Markus 
Lindholm.  

I tvil om roman
– Jeg var veldig lenge i tvil om det skulle bli 
roman, men jeg ville skrive sakprosa. For jeg kan 
ikke dikte meg inn i hodet til mennesker som 
lever fortsatt. De må stå for det de har gjort, men 
å tvinge meg inn i hodene deres ville jeg ikke 
– jeg vil ikke utsette dem for et sånt overgrep, 
der går grensen. Derfor måtte det bli sakprosa, 
sier Sibeko. 
 – Mitt premiss er at alt er sant, ingen ting er 
funnet opp. Noen er anonymisert og tonet ned 
i fortellingen, og når jeg er usikker tilkjennegir 
jeg det. Jeg har hele tiden vært bevisst på at det 
finnes alternative sannheter og forøkt å åpne for 
det. Jeg skjønner ikke at forfattere som skriver 
om sin sanne familiehistorie kaller det roman, 
om det ikke er for å dekke seg bak fiksjonen, for 
jeg er veldig komfortabel med å stå i det at det 
som står her er sant, sier Lorentzen. 
 – Utfordringen er å kommunisere at det er 
sterkt språk og medrivende litteratur, selv om 
det er sakprosa, sier Lorentzen.
– Det skal ikke være lavere litterær kvalitet selv 
om det er sant, sier Sibeko.



  Tekst: Hilde Østby

Prosalong i Oslo onsdag 23. oktober samlet forfatter Ivo de Figueiredo, generalsekretær i Norsk 
Presseforbund Kjersti Løken Stavrum, litteraturkritiker Tom Egil Hverven i Klassekampen, nestleder i 
NFF Marta Breen, og forlegger Astrid de Vibe for diskusjon om det skal opprettes et eget PFU for norsk 
sakprosa: trenger norske sakprosaforfattere etiske retningslinjer? Går forlagene for langt i å publisere 
sensasjonspreget virkelighetslitteratur? Hvor går grensen for hva forfattere kan skildre? 

Kjøreregler for norsk sakprosa?

Hva skal det være lov til å si i sakprosa? 
Og er det andre regler for litteratur enn for 
journalistikk? Hvor langt inn i virkelige 
menneskers liv kan sakprosaen skildre? Den 
siste tidens debatt med utgangspunkt i boka 
til Marit Christensen om Anders Behring 

Breiviks mor, ble ført videre under Prosalong i 
NFFs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.
 – Én sak er det at enkelte journalister drar 
med seg en tabloid mentalitet over i litteratu-
ren. Mitt eksempel er Eirik Veums Nådeløse 
nordmenn, som er høyst problematisk. Men 
like mye foregår projiseringen gjennom pres-
sens mottakelse av bøkene. Husker dere Frode 
Gryttens utfall mot norske biografier for noen 

år siden? «Se og Hør for intellektuelle,» var 
uttrykket han brukte. Alt vi hadde fått ut av 
de siste års biografier var at «Hamsun sterili-
serte seg, Trond Kirkevaag ble dengt av faren, 
Prøysen var homo, Jan Werner var litt homo, 
Sven Elvestad var pedo, Olav H. Hauge var litt 
psyko, Halldis Moren var utro, Einar Førde var 
enda mer utro.», sa forfatter Ivo de Figueiredo 
under seansen.

KJØREREGLER FOR SAKPROSA: (F. v.) Astrid de Vibe, Kjersti Løken Stavrum, Tom Egil HVerven, Marta Breen og Ivo de Figueiredo diskuterte etiske regler for norsk sakprosa i NFFs lokaler onsdag 
23. oktober. Foto: Hilde Østby
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 – Biografier er absolutt etisk tvilsomt, 
fremstilt slik! Men jeg vet ikke, for meg høres 
det ikke ut som om Grytten har lest disse 
biografiene, men snarere avisenes omtale av 
dem. Selvsagt finnes det spekulative forfattere 
og forleggere, men jeg tror sant å si at avisene 
hadde mer å tjene på å skrive at Olav H. Hauge 
var «litt psyko» enn Knut Olav Åmås hadde på 
å ta det med i sin mastodont av en biografi. At 
mediene tabloidiserer litteraturen er et større 
problem enn at forfattere og forlag gjør det, sa 
han under møtet.

Ikke sanksjoner
– Spørsmålet er om vi trenger nye institusjoner, 
eller om vi kan klare oss med de vi har. Vil 
ikke et etisk råd for sakprosa virke som en 
pseudo-rettsliggjøring av vurderinger som 
heller burde foretas av den enkelte forfatter 
eller forlagsredaktør? Litterært og etisk skjønn, 
eller dømmekraft, bør ligge hos den enkelte, 

ikke i et overordnet «etisk råd», sa kritiker i 
Klassekampen, Tom Egil Hverven under møtet.
 Generalsekretær i Norsk presseforbund, 
Kjersti Løken Stavrum, var den som for noen 
uker siden lanserte forslaget om et eget PFU 
for sakprosa.
 – Norsk presse har hatt Vær Varsom-plakaten 
siden 1936. Ingen norske journalister har vokst 
opp uten etiske kjøreregler. De benyttes under-
veis i all innhenting av materiale, vinkling og 
presentasjon. Til tross for dette, viser statistik-
ken i PFU at de fleste fellelser gjelder det som 
kanskje er det mest elementære punktet i Vær 
Varsom-plakaten og i journalistisk virksomhet, 
nemlig retten til samtidig imøtegåelse av sterke 
påstander av faktisk art. Det forteller at til tross 
for en tydelig og klar etikkplakat er det ikke slik 
at man ikke trenger påminnelser, selv om enkle 
ting, sa hun under møtet i går.
 Astrid de Vibe fortalte om Den norske 
Forleggerforenings arbeid med å vurdere etiske 
retningslinjer for utgivelser etter at diskusjonen 
kom i 2009. Komiteens arbeid med retnings-
linjer munnet ikke ut i en Vær Varsom-plakat 
for forleggere, men flere forlag begynte å lage 
sjekklister og retningslinjer. Enda er ikke disse 
samlet i én overordnet Vær Varsom-plakat for 
forlagene.
 – Mitt anliggende er ikke å inspirere for-
lagsbransjen til å innføre en ordning á la PFU. 
Altså; det viktigste er ikke å få noen «dømt» 
eller kritisert. Det viktigste er å utarbeide ret-
ningslinjer som er noe å støtte seg til i krevende 
research og skrivefase når forfatteren ofte sitter 
alene med vanskelige vurderinger. Pressens 
etiske regelverk hindrer ikke ytringsfrihet. Det 
sikrer etisk bevisste vurderinger, sier Kjersti 
Løken Stavrum.

Vil forsvare det frie feltet
Ivo de Figueiredo er bekymret for forfatterens 
frihet hvis det opprettes et etisk råd. 
 – Vi lever i en tid der samfunnslivet 
mer og mer preges av profesjonalisering, 
byråkratisering og regulering av alle livets 
– og særlig yrkeslivets – områder. Og det 
er sikkert mye bra med det. Men selv om vi 
ønsker regulering av trafikk, agurkstørrelser 
og medarbeidersamtaler i arbeidslivet, vil 
noen av oss mene at det er desto viktigere å 
bevare kunstens og det intellektuelle feltets 
relative frihet. Det er etter min oppfatning 
denne friheten som trues av Kjersti Løken 
Stavrums krav om et etisk regelverk og -råd 
for sakprosaen. Journalister og pressefolk 
utgjør et sterkt laug i Norge, med en klar 
profesjonsidentitet og selvbevissthet. Men 
pressen er ikke bare et eget laug, den avgir 
også med jevne mellomrom forfattere til 
litteraturen – noen av de beste, faktisk. Med 
denne utvekslingen mellom pressen og den frie 
litteraturen, risikerer vi at den første projiserer 
sine egne problemer – og løsninger – på den 
siste, sa Ivo de Figueiredo under møtet.

Samle reglene i en plakat
– Men hvorfor kan ikke forleggerne forsøke å samle 
noen av disse fragmentene av etiske kjøreregler og 
sjekklister istedenfor å ha mange separate?
 – Det er ikke nødvendigvis en dårlig idé 
å få skrevet ned på papir den etikken som de 
fleste forlag og forfattere allerede forholder seg 
til. Jeg tror at det ikke minst for forlagsredak-
tørene – som kanskje ukentlig kommer ut for 
etiske dilemmaer – kan være et nyttig redskap. 
En plakat vil gi oss en felles plattform å debat-
tere ut i fra. Jeg er altså ikke avvisende til at 
bransjen selv setter seg og forsøker å utarbeide 
noe i fellesskap. Men det vil nok ikke bli en lett 
jobb. Først og fremst fordi bøkene kommer i så 
ulike former og sjangere at det vil være veldig 
vanskelig å skulle behandle dem med et felles 
regelverk, sa nestleder i NFF, Marta Breen 
under møtet.
 – Jeg er først og fremst journalist, men 
har gitt ut fem sakprosabøker. I fire av dem 
støtte jeg på etiske problemer, og i hvert til-
felle følte jeg det som en ubetinget fordel å 
ha Vær Varsom-plakaten under huden, skriver 
forfatter og journalist Frank Rossavik i Mor-
genbladet i etterkant av debatten. Han omtalte 
blant annet Einar Førdes utroskap i en biografi 
for noen år siden. 
 – Poenget er at Vær Varsom-plakaten kan 
være i forfatternes rene og skjære egeninteresse. 
Ved å gjøre fotarbeidet, kunne jeg gå lengre i å 
skrive sannferdig om Førdes elskerinne uten risi-
kere å bli hengt ut som «grafser». Hvis jeg hadde 
vært mer slumsete, kunne jeg fort ha risikert å 
bli stemplet som useriøs. «Feil» oppmerksomhet 
rundt noe som bare utgjorde noen få sider i en 
tykk bok kunne ha gitt flere oppslag, men også 
diskreditert hele boken. Vær Varsom-plakaten 
gjorde det mulig for meg å gå inn i minefeltet 
utroskap i trygghet om at jeg ikke risikerte denne 
typen spetakkel, mener han.

VIL HA PLAKAT: Frank Rossavik er journalist og forfatter og vil 
ha en Vær Varsom-plakat. Foto: Spartacus.
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  Tekst: Hilde Østby

Oversetterseminaret 16.-17. november samlet i år 100 av NFFs cirka 500 oversettermedlemmer til en helg 
med faglig påfyll og sosialt samvær. Forfatter Thorvald Steen diskuterte oversetteriets kunst med tre 
oversettere i seminarets hovedpanel. – En oversettelse av min egen bok er som å sende en båt over til den 
andre bredden, du kan ikke ha fullstendig kontroll, sa Steen. 

Å vinke farvel til en båt

– Boka til Steen inneholder en fakta i forhold til 
kurderne og armenernes historie i Tyrkia, og det 
er vanskelige temaer i Tyrkia i dag. Siden det er 
en faktabok som beskriver historien, måtte alt 
med. Men jeg kviet meg innimellom. Vi kunne 
kanskje tonet det ned, fortalte oversetter til tyr-
kisk, Selma Budak, under årets oversettersemi-
nar på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 
på Holmenkollen i Oslo. 
 Nå er hun og forfatter Thorvald Steen spent 
på hvordan den blir mottatt i Tyrkia, for ennå 
er den ikke utgitt. 
 – Jeg plasserte boka nettopp hos denne 
forleggeren, for han er kompromissløs og også 
selv forfatter og dikter. Jeg vil ikke mykne opp 
noe i forhold til det armenske folkemordet, jeg 
skriver for eksempel ikke «såkalt folkemord» i 
min oversettelse, forteller Budak. 

Bygge tillit til oversetter
– Når det gjelder oversettelsene av mine egne 
verk er jeg på stranda og vinker til overset-
telsen som seiler som en båt på vei over til 
den andre bredden. Jeg kan bidra så godt jeg 
kan, men til syvende og sist har jeg ikke den 
endelige kontroll over oversettelsen. Jeg har 
selv gjendiktet fra russisk til norsk og brukte 
en råoversettelse fra russisk til svensk. Selve 
originalen var på rim, og jeg oversatte boka til 
et rølpete Oslo-mål. 
 – Man må snakke sammen og utvikle et til-
litsforhold. Jeg og oversetteren diskuterer gjerne 
små utsnitt av oversettelsen, som oversetteren 
oversetter tilbake til meg, sier Steen. 
 Også spørsmål knyttet til kulturforskjeller 
som kommer fram i tekst var del en av disku-
sjonen i hovedpanelet: for hvordan oversette 
skispor til tyrkisk og begrepet konfirmasjon 
som foregår når man er 15 år, til en katolsk 
kultur hvor barn deltar i den første nattverden 
i syvårsalderen?

MANGE SPRÅK: Oversetterne (f.v.) Cristina Baggethun, Nina Zandjani og Selma Budak flankerer forfatteren Thorvald Steen, Budak er Steens tyrkiske oversetter, de to andre oversetter henholdsvis til spansk og 
fra persisk. Foto: Iris Furu

– Jeg mener at man skal forsøke å gjenskape 
tvetydigheten og åpne for alle tolkningene 
i oversettelsen, man må tørre å prøve å gjøre 
det. Hvis ikke har jeg utelukket den muligheten 
for leseren, til å velge forskjellige fortolkninger, 
sa Cristina Baggethun, som oversetter særlig 
Ibsen til spansk.  
 – Jeg bruker ofte små ord for å lage nyanser 
når ord har andre betydninger på persisk enn på 
norsk. Å stå i skyggen er for eksempel positivt på 
persisk, negativt på norsk. Også skriver jeg gjerne 
et forord, hvor jeg setter teksten inn i en kontekst. 
Jeg utelater aldri noe, jeg tilføyer aldri noe, jeg 
bruker bare bittesmå ord for å lage nyanser og 
presisere ordene, jeg må være tro overfor leseren, 
forfatteren og meg selv, sa persiskoversetter Nina 
Zandjani under hovedpanelet på oversetter-
seminarets første dag. 

FØLG MED: Forfatter Thorvald Steen holdt foredrag basert 
på boka Historier om Istanbul under Norsk sakprosafes-
tival 19. oktober. Foredraget ble filmet av NRK Skole og 
skal etter hvert legges ut på NFFs nettsider www.nffo.no
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Cathrine Rysst og Daren 
Sylvester
Norwegian Grammar Dictio-
nary. Second Edition. With 
Exercises
259 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1494-5

Dette er en beskrivelse av 
norsk grammatikk i form av et oppslagsverk. Årevis 
med erfaring fra et klasserom har gitt forfatterne 
innsikt i de mest vanlige frustrasjonene studentene 
opplever når de skal sette seg inn i grammatik-
ken. Her finner de en uttømmende forklaring 
av de vanskeligste grammatiske konseptene i et 
lettleselig oppslagsverk. Når du vet hvilket ord du 
har problemer med, kan du slå det opp alfabetisk. 
Grammatikken gir både eksempler til bruk og enkle 
definisjoner, samt detaljerte ordbokdefinisjoner, 
regler for bruk og mulige bøyninger, flere eksempler, 
idiomatiske fraser, detaljerte beskrivelser av bruk 
og til og med advarsler om hvordan ordet ikke kan 
brukes. Cathrine Rysst har en master i lingvistikk 
og filosofi fra King ś College London og har vært 
universitetslærer i flere år i Norge og i utlandet. Hun 
underviser alle nivåer av norsk som fremmedspråk 
og er også engelsklærer.  Daren Sylvester er tidligere 
lærer i engelsk som fremmedspråk, og har en master 
fra University of Kentucky.

Arne Chr. Stryken
Klimahistorie og klimapolitikk
346 sider
Dreyers forlag, 2012
ISBN: 978-82-8265-026-7

Klimahistorie og klimapoli-
tikk samler flere perspektiver 
på den globale oppvarmingen 
i vår tid. Flertallet av den 

norske befolkningen sier at de er enige i at det skjer 
en global oppvarming, men klimaskeptikerne har 
en viss tilslutning, og folk vet ikke alltid hva de 
skal tro. Hva er menneskeskapte og hva er natur-
lige endringer? Denne boken gir en oversikt over 
klimaforskning, klimahistorie og den aktuelle 
situasjonen. Det har vært istider og varmeperioder, 
og selv om det skjer en oppvarming, vil det bli 
kaldere og også nye istider. Hvordan kan en ut fra 
forholdene i tidligere tider forstå vår tids klima-
endringer? Iskjerner fra innlandsisen på Grønland, 
iskappen i Antarktis og avsetninger på havbunnen 
rommer kunnskap om klimaendringer over 700 
000 år tilbake i tid. Klimaforskningen benytter seg 
også av genetisk forskning, inkludert kartlegging 
av DNA, astronomiske teorier, studiet av atmosfæ-
riske forhold og de store havstrømmene. Et scena-
rio er hvordan en global oppvarming på inntil seks 
grader i løpet av dette århundret vil kunne arte seg. 
Boken siste del handler om hvordan klimaend-
ringene politiseres og endrer verdenssamfunnet. 
Fremdeles er det ikke vedtatt en global, juridisk 
bindende klimaavtale. I den lenge ventede norske 
klimameldingen, som kom i 2012, var utslippsre-
duksjonene ikke tidfestet. Flere av tiltakene var så 
generelt beskrevet at de forutsetter oppfølgende 
politiske vedtak i årene som kommer.

Kirsten Elisabeth Jansen
På sporet av medvirkning og 
læring
168 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-0811-1

Kan barn under tre år på-
virke barnehagens formelle 
læringsarbeid? Boken drøfter 
eksempler og viser at det er 

mulig å beskrive hvordan medvirkning og læring 
kan arte seg i barnehagen, men ikke ut fra vedtatte 
metoder eller didaktiske planer. Å samarbeide 
med barn under tre år i læringsaktiviteter krever at 
personalet har oppmerksomheten rettet mot barnas 
utsagn og innspill, og ikke hovedsakelig mot sin 
egen kunnskap og formidlingsprosess. Boken er 
rettet mot barnehagelærerstudenter og personalet i 
barnehagen og skrevet av en førstelektor i pedago-
gikk ved Universitetet i Agder.

Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 10.09.13 – 12.11.13, 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. november 2013 har ca. 5 000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond 
siden starten i 1978.

STIPENDBØKER

Bente Gullveig Alver, Tove 
Ingebjørg Fjell og Teemu 
Ryymin
Vitenskap og varme hender. 
Den medisinske markeds-
plassen i Norge fra 1800 til 
i dag
321 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-304-0073-9
 

Forholdet mellom vitenskapelig og alternativ 
medisin skaper kontrovers. Selv om folkelige be-
handlere som Snåsamannen blir møtt med skepsis 
fra vitenskapelig hold, tyr mange til alternative 
terapier. I spørsmål om helse, sykdom og død har 
menneskene alltid brukt tilgjengelige ressurser 
og strategier ut fra egne kulturelle og historiske 
forutsetninger. I denne boken diskuteres folks valg 
på den medisinske markedsplassen fra 1800-tallet 
til i dag. Kunnskap om samspillet mellom sektorene 
på markedsplassen åpner for nye forståelser av 
det som skjer i dagens helsesystem. Kulturforsker 
Bente Gullveig Alver (AHKR, Universitetet i 
Bergen) har arbeidet med folkelig forestillings-
verden og rituelt liv. Kulturforsker Tove Ingebjørg 
Fjell (AHKR, Universitetet i Bergen) har arbeidet 
med fødsel, barnløshet, vaksinering og donasjon 
av genetisk materiale. Historiker Teemu Ryymin 
(UniRokkansenteret) har i tillegg til helse- og 
medisinhistorie arbeidet med minoritetshistorie og 
historisk teori.Gro Johnsrud Langslet

Løft på sitt beste. Hvordan 
blir kunstner i faget
260 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42666-5

Etter to tiår som fremadstor-
mende preges LØFT (LØs-
ningsFokusert Tilnærming) 

i dag av en viss tretthet. Tilnærmingen er blitt 
utvannet. I politikk og samfunnsdebatt har det 
gått inflasjon i ordet: kunnskapsløft, jernbane-
løft, kulturløft, barnehageløft, kollektivløft, osv. 
Samme ord, men med små bokstaver, og med et 
helt annet innhold enn det som særpreger løs-
ningsfokusert tilnærming. For å belyse kontrastene 
tar Gro Johnsrud Langslet deg med på en erkjen-
nelsesreise. Gjennom teori, praksiseksempler og 
invitasjon til egenrefleksjon vil du lære når LØFT 
ikke virker, og samtidig få se LØFT på sitt beste. 
En faglig bærebjelke er historien til langrenns-
løperen Martin Johnsrud Sundby og hans kamp 
tilbake i verdenstoppen etter hjerteproblemene 
som rammet ham høsten 2011.

Bjørn Ditlev Nistad
Tsar-Russlands utenrikspoli-
tikk 1700-1917
334 sider
Vidarforlaget, 2012
ISBN: 978-82-7990-129-7

Tsar-Russlands utenrikspoli-
tikk 1700–1917 omhandler Det 
russiske imperiums forhold 
til omverdenen fra Peter den 

stores erobring av de svenske østersjøprovinsene 
på begynnelsen av 1700-tallet til det tsaris tiske 
Russlands sammenbrudd i 1917 som en følge av på-
kjenningene under første verdenskrig. Boken viser 
at Russland helt siden begynnelsen av 1700-tallet 
har vært en del av den europeiske maktbalansen, 
at landet har spilt en viktig rolle for utviklingen 
av det europeiske statssystemet, og at russiske 
herskere og deres rådgivere førte en realistisk 
utenrikspolitikk som i stor grad var påvirket av 
geografiske forhold. Bjørn Ditlef Nistad er histo-
riker med doktorgrad i russisk historie. Han har 
undervist i russisk historie, politikk og samfunn 
ved Universitetet i Oslo og tidligere utgitt Russisk 
politisk idéhistorie fra opplysningstiden til idag (2004) 
som ble svært godt mottatt da den kom ut, og 
som brukes som lærebok ved flere universiteter og 
høyskoler. Skriver jevnlig i dagspressen om russisk 
politikk og samfunnsspørsmål.
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Meral Øzerk og Kamil Øzerk
Autisme og pedagogikk. 
Teoretiske og pedagogisk-
metodiske tilnærminger 
til arbeid med barn med 
autisme-spekter-forstyrrelser. 
280 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-39519-3

Autisme og pedagogikk henvender seg til alle yrkes-
grupper som på en eller annen måte er involvert i livet 
til barn med autisme i barnehage og skole. Det betyr 
at pedagogisk-psykologiske rådgivere, psykologer, 
spesialpedagoger, logopeder, barnehagelærere, lærere 
og helsesøstre er noen av de som vil ha glede av å 
lese denne boka. Autisme-spekter-forstyrrelser er en 
gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og begrepet 
rommer både autisme, aspergers syndrom og atypisk 
autisme. Det er en diagnosekategori som øker mye 
både nasjonalt og internasjonalt og det å ha autisme 
representerer store utfordringer både for individet 
selv, deres familier, utdanningsinstitusjoner og for 
samfunnet. Dette er den første boka i Norge som ser 
på autisme-spekter-forstyrrelser hos barn fra et peda-
gogisk perspektiv. Forfatterne har lagt hovedvekten på 
funksjonsvurdering, utredning, læring og pedagogisk-
metodisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling. 
Metodene og modellene er spesielt rettet mot barn 
med moderat og alvorlig grad av autisme med 
manglende eller svake verbalspråklige ferdigheter.

Anne Lise Ellingsæter og 
Karin Widerberg
Velferdsstatens familier. Nye 
sosiologiske perspektiver
350 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42500-2

Hva forener og hva skiller vel-
ferdsstatens familier? Hvordan 

påvirkes familiene av den politikken som føres? 
Hvilke historier om familieendring kan fortelles? 
I denne boken belyses viktige trekk ved velferds-
statens familier, ikke bare her og nå, men også i 
vår nære historie. Et bredt spekter av sosiologiske 
perspektiver tas i bruk for å beskrive og analysere de 
store endringene. Dessuten presenteres oppdatert 
kunnskap om familieformer og familiepraksiser. 
Den norske velferdsstatsmodellen, og ikke minst 
familiepolitikken, er en viktig institusjonell ramme 
for å forstå utviklingen. Mye er kjent når det gjelder 
endringer de siste tiårene, men det finnes også 
mindre kjente trekk og nye problemstillinger. Blant 
de temaene som løftes frem i boken, er menns for-
sørgerarbeid og arbeidsdeling i innvandrerfamilier. 
Klasseforskjeller i skilsmissehyppighet, forsørger-
modeller og bruk av familiepolitiske ordninger blir 
også diskutert. Denne boken er skrevet både for stu-
denter som vil lære om familieendring, velferdsstat 
og familiepolitikk og for forskere som vil oppdatere 
kunnskapene sine. 

Pia Strømstad (illustrasjoner: 
Ketil Selnes)
Faktaløve: Olje
99 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: 978-82-02-36248-5

Pia Strømstad skriver lekende 
og lett om oljen, som har gjort 
Norge til et av verdens rikeste 
land, med over 3000 milliarder 

kroner i banken. Det er så mange penger at det ville 
tatt 90 000 år å telle dem – hvis du teller fort og hele 
døgnet rundt. Vi ser lite til denne oljen, men vet du 
hvor mye olje du har vært borti i dag? Svaret er: utroli-
ge mengder – selv om du ikke er svart på fingrene. Det 
er bare å ta en titt rundt deg hjemme. På alle kanter er 
det ting som er laget av olje, i kjøleskapet, på badet, ja 
til og med på føttene. Bli med på leting etter oljen, på 
tur med helikopter, et besøk på en oljeplattform og et 
dypdykk under havet.  

Anne Marie Rekdal
Ibsens to kvinner. Fra Catilina til 
Når vi døde vågner
217 sider
Vidarforlaget, 2012
ISBN: 978-82-7990-137-2

Den typiske Ibsen-helten er 
ikke en kvinne, men en mann 

stilt mellom to kvinner. Den ene er han gift med, 
den andre er oftest en eksotisk, fremmed kvinne 
som vinner heltens begjær – før hun trekker ham i 
døden. Heltens forhold til de to kvinnene dreier seg 
alltid om begjær – erotisk begjær og begjær etter 
penger, makt og ære, eller etter å skape kunst. Og 
om dødsbegjær og skyld. Hvorfor vender den sosialt 
engasjerte Henrik Ibsen stadig tilbake til begjærs-
triangelen med en mannlig helt stilt mellom to 
kvinner? Ibsen-forsker Anne Marie Rekdal finner 
forklaringen i dramaet som sjanger. Der iscenesettes 
relasjonene mellom karakterene, og ikke enkelt-
karakterer. I analysene av tolv Ibsen-drama viser 
hun hvordan de to kvinnene er aktører i den realistiske 
handlingen, samtidig som de symbolsk iscenesetter 
den mannlige heltens fantasier og begjær.

Aage Hauken
På sporet av de første kristne – 
fra Jerusalem til Roma
292 sider
St. Olav forlag, 2012
ISBN: 978-82-7024-256-6

De første kristne reiste flittig. Vi 
finner dem overalt på det gamle 

verdenskartet bare hundre år etter Jesu død. I mot-
setning til moderne reisende ble de ikke hindret av 
landegrenser, visumplikt og alt det andre som preger 
vår verden. De beveget seg innenfor et enormt 
verdensrike – Romerriket – og kunne ferdes fritt, til 
lands som til havs. Det hersket fred og trygghet for 

det aller meste av kristentroens første århundrer, noe 
som gjorde spredning mulig. Vi ser i denne boken  
nærmere på det nytestamentlige verdenskartet, og på 
de første kristnes bevegelser i dette gamle historiske 
terrenget. Den nye religionen er utrolig ekspansiv i 
den østlige del av middelhavsbassenget, den vestlige 
delen vet vi lite eller ingenting om. For Det nye tes-
tamente er et dokument fra en gresktalende verden, 
den som dekker land vi i dag kjenner som Syd-Italia, 
Hellas, Tyrkia, Syria, Israel, Kypros, Egypt, Malta 
– en halvsirkel på kartet. Bevegelsen går dessuten 
fra periferi til sentrum: fra Jerusalem til Roma. Her 
ender så mange av de første kristne sine liv, og her 
finner vi mange minner om deres opphold.

Øivind Vakøy
Om nytte og unytte
232 sider
Abstrakt forlag, 2012
ISBN: 978-82-7935-334-8

Det sies at vi lever i en tid preget 
av mangfold og forandring. På 
mange måter er dette en rimelig 

beskrivelse av tiden vi lever i. Samtidig er en slik 
forståelse av vår samfunnsmessige og kulturelle 
situasjon ikke helt dekkende. Parallelt med raske 
endringer og økende mangfold synes det å være 
etablert et statisk enfold hvor en type teknisk-
økonomisk rasjonalitet legger en klam hånd over 
stadig flere livsområder. Under dette regimet forstås 
«nytte» stort sett som «matnytte». Det er behov for 
en fornyet kritikk av den snevre nyttetenkningens 
herredømme. Denne bokens prosjekt er imidlertid 
ikke å grave seg ned i velkjente skyttergraver. Tvert 
imot. Ved å utfordre den snevre nyttetenkningens 
nytte på høyst mangfoldig vis, og med utgangs-
punkt i ulike fag- og forskningstradisjoner innenfor 
humaniora og samfunnsvitenskap, bidrar forfatterne 
i denne boken konstruktivt til en debatt om verdien 
av «det unyttige».

Steinar Myhr og Bjørn 
Gjefsen
Klima – hva skjer’a. 
Morsomme fakta og gøyale 
eksperimenter
120 sider
Vigmostad & Bjørke, 2012
ISBN: 978-82-419-0866-8

Dette er en lærerik, fascinerende 
og morsom bok om klimaendringene og miljøvennlige 
energikilder. Boken inneholder masse morsomme og 
fengende fakta for barn, og flere gøyale eksperimenter 
som kan gjøres hjemme på kjøkkenbenken. Boken er 
gjennomillustrert med foto og tegninger, og passer 
fint for barn fra 10 år og oppover og er midt i blinken 
for foreldre som ønsker at barna skal bli miljøbevisste 
borgere. Klima – hva skjer’a? er også lettlest og egner 
seg godt til lesetrening for barna.

Vibeke Knoop Rachline
Evas valg. Eva Jolys franske 
kamp
137 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-430-0686-7

Eva Jolys presidentvalgkamp 
ble slaktet av franske medier, 
og velgerne sviktet. Hvorfor 
gikk det så galt med den første 

ikke-franske kandidaten i historien? I boka Evas valg 
skildrer Paris-korrespondent Vibeke Knoop Rachline 
Jolys kamp fra innsiden. Forfatteren har fulgt henne 
tett, på valgmøter, kafeer, landbruksmesser – og i 
konfrontasjon med direkte truende personer. I et fransk 
presidentvalg fins det ingen nåde. Eva Joly kunne ikke 
kodene. Men hun ble også sveket, ikke minst av sitt 
eget parti. Hennes kandidatur endret ikke valget, men 
hun ble selv endret. Selv om hun i utgangspunktet 
var litt av en sensasjon, hadde hun alle odds mot seg: 
alder, aksent, medietekke. Likevel ble hun De grønnes 
kandidat. Mange på grasrota liker henne, fordi hun er 
som dem. Hun kan trollbinde velgerne, uten manus 
selv med lite hørbar stemme. For franske bestebor-
gere er hun fremdeles bare en stuepike med dårlige 
manerer. For korrupsjonstiltalte forretningsmenn er 
hun et mareritt: uten hjerte og uten medfølelse. Eva 
Joly gjør alt hun kan for å bli mislikt, men ønsker mest 
av alt å bli elsket.
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Trude Davidsen Bjerga og Jostein 
Stokkeland
Engelsk-nynorsk/Nynorsk-engelsk 
ordbok. 2. utgåva
540 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7361-1

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ord-
boka er oppdatert med engelske og norske nyord. 
Ho gir gode og presise ordforklaringar og har med 
mange brukseksempel som viser orda i bruk.

Sigrid Bø Grønstøl
Hulda Garborg. Forfattaren 
og feministen
211 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-35329-1

Få veit at Hulda Garborg (1862-
1934) skreiv 40 bøker, og enda 
færre har lese dei. Dei fleste 

kjenner henne betre som kona til Arne Garborg 
eller som folklorist. Dette er ein studie av ideologien 
i Hulda Garborgs skjønnlitterære forfattarskap, 
ein essayistisk samtale mellom ein notidslesar og 
eit hundre år gammalt forfattarskap. Kva meinte 
ho, kva ville ho, kven var ho? Inspirert av Rousseau 
og Nietzsche peika Hulda Garborg ut ein annan 
retning i kvinnesaka enn den som har ført fram til 
dagens likestillingssamfunn. Finst det gløymde 
verdiar i den vegen me ikkje tok?

Trude Davidsen Bjerga og Jostein 
Stokkeland
Engelsk-bokmål/Bokmål-engelsk 
ordbok. 2. utgave
540 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7362-8

Ny og utvida utgåve med 36 000 oppslagsord. Ord-
boka er oppdatert med engelske og norske nyord. Ho 
gir gode og presise ordforklaringar og har med mange 
brukseksempel som viser orda i bruk. Alle ord står 
oppførte med ordklasse, norske substantiv også med 
kjønn. Ordboka har med ein minigrammatikk med 
nyttige opplysningar om korrekt språkbruk.

Øyvind Johnsen
Soldathjerter. Slaget om 
Narvik: Nordfronten. 
70 måneders fjellkrig mot 
tyskerne – 50 års kamp mot 
den norske stat. 
461 sider
Forlaget Kristiansen, 2012
ISBN: 978-82-92844-22-9

Soldatene fra 6. divisjon deltok i de mest omfat-
tende og dramatiske krigshandlingene på norsk 
jord under felttoget i 1940, men staten avslo likevel 
mange søknader om krigspensjon. Denne boken 
skildrer krigshandlingene under slaget om Narvik 
på nordfronten i perioden april til juni 1940, samt 
kampen om krigspensjon etter krigen for veteranene 
fra 6. divisjon. Leseren får også svaret på om staten 
tok med seg lærdommen inn i erstatningsoppgjøret 
for soldater som deltok i internasjonale operasjoner 
i perioden 1978 til i dag. Soldathjerter («soldier’s 
heart») er et medisinsk uttrykk som tidligere ble 
brukt for å beskrive psykiske skader en soldat kan 
bli påført som følge av det traumatiske stresset han 
opplever under strid. Boken inneholder over 120 
fotografier og 40 kartutsnitt.

Bård Løken
Hjemlandet. Steder som er 
Norge
218 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-34066-7

Denne boka om Norge viser 
hva landet kan by på av stedsopplevelser. Fotograf 
Bård Løken har i en årrekke konsentrert seg om det 
norske landskapet. Han er en dyktig og nyska-
pende kolorist, og hans fotografier bærer en tydelig 
signatur. Utgivelsen er en visuell tour de force som 
sammen med fotografens egne tekster viser et Norge 
vi knapt har sett på denne måten før. Boka gir 
reiseglede i eget land. Her er en blanding av kjent 
og ukjent, og en fin balanse mellom det vi vet – det 
kjente og kjære – og det vi ikke visste vi ville glede 
oss over å vite. Hovedvekten ligger på naturopp-
levelser, men også et utvalg byer og tettsteder med 
helt unike arkitektoniske trekk, som jugendbyen 
Ålesund, bergstaden Røros, Bryggen i Bergen og 
Operaen i Oslo. En turistbok først og fremst for oss 
selv, med utsøkt design av prisbelønte Aud Gloppen.

  BAK BOKA

Alf van der Hagen gjorde sitt første inter-
vju med Dag Solstad i 1992. Deretter har 
han intervjuet ham en rekke ganger, og 
syntes alltid at samtalen kunne fortsatt 
etter at intervjuet var over. 
 – Jeg visste at det var mer der, og 
nevnte for Geir Berdal i Oktober at jeg 
kunne tenke meg å skrive en hel bok. Ett 
år før 70-årsdagen til Solstad ble jeg bedt 
om å starte arbeidet, for å være ferdig til 
feiringen, forteller van der Hagen. 
 Han fikk fire månedsverk, til sammen 
100 000 kroner, fra Det faglitterære fond, 
etter å ha søkt om stipend i 2010, og i til-
legg fikk han 150 000 kroner av Fritt Ord 
til å gjennomføre skrivearbeidet. Han 
begynte arbeidet med å dybdeintervjue 
Solstad i 2011: Ti lange intervjuer tatt opp 
på bånd, som han deretter skrev ut som 
råmateriale. 
 – Hadde jeg visst hvor omfattende 
arbeidet skulle bli, ville jeg søkt om mer 
penger. Jeg maktet ikke å fullføre boka til 
Solstads 70-årsdagen i 2011, ved siden av 
full jobb som redaktør i Morgenbladet. 
Først da jeg sluttet i avisen april 2012, kunne 

jeg begynne arbeidet med boka for alvor. 
Jeg skrev, kuttet, bearbeidet og redigerte, 
og gjorde ti nye intervjuer mellom april og 
desember for å korrigere og fylle ut. Til 
sammen 80 timers opptak. Jeg brukte også 
fragmenter fra tidligere intervjuer, så dette 
er sant å si en samtale som har strukket seg 
over 20 år, forteller van der Hagen. 
 Målet var å få et driv og en konsentra-
sjon i teksten, gjennom nesten 500 siders 
samtale. 
 – Det finnes ikke mange bøker som 
denne: en memoarbok formet som ett 
langt intervju. Det var et mål for meg å 
ha en nerve gjennom hele boka. Jeg delte 
boken inn i tiår, og det første kapitlet, om 
Solstads slektshistorie, kan vel egentlig sies 
å være kortversjonen av romanen han kom 
med i høst, forteller van der Hagen. 
 Da boka kom ut i april i år, ble den umid-
delbart anmeldt av alle de store avisene. 
 – Det ble jeg naturligvis glad for! En 
anmelder kalte boka et verdensrekordfor-
søk i intervjulengde, mens professor Erik 
Bjerck Hagen skrev det var «en samtale-
biografi som savner sidestykke, iallfall i 
norsk kultur».
 Forfatteren har besøkt festivaler og 
intervjuet Solstad på scenen, men på 
Kapittelfestivalen i Stavanger intervjuet 
Dag Solstad van der Hagen om arbeidet 
med boka. 
 – Han stilte godt forberedt, og lurte 
blant annet på om han virkelig hadde vært 
så velformulert som i boka, sier van der 
Hagen. 
 Nå planlegger han flere bøker i samme 
form: memoarer i form av intervjubøker. 
 – Jeg forbereder en lignende bok om 
Kjell Askildsen. Jon Fosse, Vigdis Hjorth 
og Thomas Espedal står også på lista, men 
det haster ikke. De bør vel ha passert seksti 
først, sier van der Hagen. 

ALF VAN DER HAGEN

Dag Solstad. Uskrevne memoarer
493 sider
Oktober, 2013
ISBN: 978-82-495-0880-8
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Lars Fr. H. Svendsen
Frihetens filosofi
359 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02134-8

Frihet er et av de mest 
grunnleggende fenomenene i 
menneskets eksistens, men det 
råder stor uenighet om hvordan 
frihet bør forstås. Frihetens 

filosofi beskriver frihetens mange dimensjoner, fra 
metafysikk til politikk og etikk. Blant spørsmålene 
som stilles er: Kan frihet finnes i et univers som 
styres av naturlover? Hva skal til for at et menneske 
skal kunne betraktes som fritt? Hva slags samfunn 
bør vi innrette for frie mennesker? Hvilke grenser 
bør trekkes for friheten? Hva truer friheten i dagens 
samfunn? Hvordan skal vi virkeliggjøre friheten og 
sette den ut i praksis? Hvordan skaper vi et godt og 
meningsfullt liv for oss selv og andre? For å besvare 
disse spørsmålene trekker Lars Fr. H. Svendsen 
veksler både på filosofihistorien og samtidsfilosofien, 
og gir en sammenhengende fremstilling som viser 
hvor grunnleggende friheten er for hva det vil si å 
være menneske.

Janne Lepperød, Trude 
Kallestad og Øystein Gilje
Kunsthåndverk, teknologi og 
design
345 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1288-0

Den visuelle mediekulturen krever at vi tenker nytt 
om kreativitet, kultur og produksjon – også i skolen. 
Kunst, håndverk, teknologi og design er en grunnbok 
i kunst og håndverk. Den er spesielt rettet mot 
lærerstudenter ved fagskoler og høgskoler og kunst- 
og håndverkslærere i skolen, men egner seg også for 
andre som er interesserte i kunst- og håndverksfaget.
Boka innledes med en oversikt over fagplanene, 
og den viser hvordan kunst og håndverksfaget kan 
være en viktig møteplass mellom skolen og elevenes 
visuelle mediekultur. Den praktiske delen av boka 
er inndelt i 15 kapitler, og alle kapitteltemaene tar 
utgangspunkt i to av kunnskapsløftets fire hoveddeler 
for faget visuell kommunikasjon og design.  I hvert 
kapittel presenteres utprøvde undervisningsopplegg 
trinn for trinn. Alle kapitlene begynner med histo-
riske tilbakeblikk, gjennomgang av nødvendig teori 
og forklaring av teknikker som trengs i de forskjel-
lige oppgavene. I tillegg avsluttes alle kapitlene med 
forslag til litteratur og nettlenker for videre lesning, 
og de har også tatt med forslag til tverrfaglige under-
visningsopplegg. Den kreative arbeidsmodellen som 
ligger til grunn for undervisningsoppleggene, legger 
opp til at elevene selv får øvelse i å stå i en kreativ pro-
sess med prøving og feiling fra idéutvikling til ferdig 
produkt. Boka er rikt illustrert både med eksempler 
fra kjente kunstnere og elevarbeider.

Ottar Grepstad
Historia om Ivar Aasen
376 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-77447-2

Ivar Aasen reiste lengre enn 
Marco Polo, hadde bøker på 
minst 20 språk og hugsa alt 
han hadde lese éin gong. Han 
var bondesonen og vegarbeidaren 

som moderniserte Noreg, grunnla den nynorske 
diktekunsten og blei ein internasjonalt respektert 
språkforskar. Berre 22 år gamal bestemte Ivar 
Aasen seg for å finne det språket som alt var på 
folkemunne, og gjere dette til det norske språket. 
Offentleg sa han det først 16 år seinare, og laga 
seg ein grenselaust ambisiøst arbeidsplan. Lesaren 
blir med Aasen landet rundt og livet gjennom i 
arbeidet hans med å oppfylle planen. Rekk han det 
han må få gjort?

Torbjørn Herlof Andersen
Sårbar og sterk. Menn som 
har vært utsatt for seksuelle 
overgrep
195 sider
Abstrakt forlag, 2013
ISBN: 978-82-7935-338-6

Den som har opplevd seksu-
elle overgrep i oppveksten og 

kjemper for å komme fri fra konsekvensene, står 
overfor store utfordringer. Ansvaret må plasseres 
der det hører hjemme, og den overgrepsutsatte må 
greie å tro at han ikke kan klandres for det som 
skjedde. Sårbar og sterk dokumenterer hva det kan 
bety å ha opplevelser med overgrep som en del av 
sin livsfortelling. Gjennom beretninger fra mange 
overgrepsutsatte menn, viser boken måter man kan 
møte egen fortid på som kan skape en annerledes 
og bedre nåtid og framtid. Ved å bryte tausheten 
gjør den overgrepsutsatte seg sårbar. Åpenhet 
krever derfor både styrke og mot. Men det er en 
ensom kamp, fordi samfunnet og kulturen som 
oftest avviser at menn kan være offer. Dette er til 
overgriperens fordel, og fører til at overgrepsutsatte 
ofte velger å tie, og selv må bære de personlige 
omkostningene ved det. Det er på høy tid å fjerne 
denne uretten.

Synnøve Veinan Hellerud 
og Björk Bjarkadottír
Håkon den gode. Mellom 
to kulturer i vikingtida
131 sider
Orkana forlag, 2013
ISBN: 978-82-8104-206-3

Håkon var en norsk kongssønn som levde på 
900-tallet. Da var Norge såvidt begynt å bli ett rike, 
og folk trodde på de gamle, hedenske gudene Frøya, 
Tor og Odin. Som barn ble Håkon sendt til England 
for å vokse opp hos kong Adalstein. Det må ha vært 
litt av et kultursjokk, for England var et kristent 
land der prester og munker hadde mye makt. Hvor-
dan hadde Håkon det i England? Hvordan gikk det 
til at han ble konge i Norge, bare 15 år gammel? Hva 
slags konge ble han egentlig? Hvordan i all verden 
kan vi vite noe som helst om alt dette som skjedde 
for over tusen år siden? Disse spørsmålene og mange 
flere svarer forfatteren på i denne barneboken.

Tom Schandy og Tom Hel-
gesen
Naturperler i Vestfold
232 sider
Eget forlag, 2012
ISBN: 978-82-92916-14-8

Vestfold fylke har mye flott 
natur å by på. Her er store vassdrag, dype skoger, 
frodig kulturlandskap og en fantastisk skjærgård med 
en rekke spennende øyer. For første gang har denne 
variasjonen av vakker natur blitt samlet mellom 
to permer. Denne boka inneholder ett kapittel fra 
hver av de 14 kommunene, med kommunekart som 
viser hvor perlene befinner seg. På de 232 sidene kan 
leserne boltre seg i interessante tekster om landskapet, 
turmulighetene, pattedyrene, fuglene, fiskene og 
blomstene. Det hele er ledsaget av mer enn 300 vakre 
fargebilder.

Ragnhild Elisabeth Lund
Bli bedre i engelsk
102 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02159-1

Nordmenn er gode i engelsk, 
men det er fortsatt litt å hente. 
Enten du bruker engelsk 

på jobb, vil ha bedre karakter eller skal forbedre 
ferie-engelsken din: Dette er en enkel og lettlest 
bok om de aller viktigste tingene du kan jobbe 
med. Her lærer du å unngå de ’norske’ tabbene. Du 
vil gjennom noen få grep og øvelser få bedre uttale 
og tonefall, og styre unna de mest vanlige feilene 
vi gjør i grammatikk. Vi støter ofte på kulturfor-
skjeller i kommunikasjonen med folk som snakker 
andre språk. Her får du tips om amerikansk og 
engelsk kultur – og hvordan du kan unngå å tråkke 
i salaten. Boka inneholder også råd om hvordan 
man skriver brev og e-post på engelsk, om hvordan 
man skriver godt og korrekt og signaliserer formell 
eller uformell tone. Boka er full av øvelser og 
nyttige tips, slik at du kan ha nytte av den med en 
gang. Tekstene henvender seg til lærere, skole-
ledere, PPT, skoleeiere, skoleforskere og studenter 
på masternivå. 

Hallgrim Berg
Demokrati eller islamisme. 
Europa under islam? 
330 sider
Genesis, 2013
ISBN: 978-82-476-0403-8

Islam og islamisme _ ein trus-
sel for Europa, demokratiet 
og menneskerettane. Som 
totalitær ideologi stiller isla-

mismen i klasse med nazismen, fascismen og kom-
munismen, men er endå farlegare fordi politikk og 
religion, stat og nasjon er eitt og det same. Europa 
er i kneståande, forvirra og utan eit samlande for-
mål. Redselen for islamsk press vinn fram. Det frie 
ordet tapar. Demokratiet lir. Hallgrim Berg seier 
– som sosialdemokraten Tony Blair – at me må 
reise oss, stå klarare fram for vår eigen kultur, ikkje 
lenger snu kappa etter vinden og lure oss sjølve 
med einvegstoleranse. Hallgrim Berg leverer her 
eit kraftfullt vitnemål for demokratiet, menneske-
rettane og vår vesterlandske kultur – inklusive 

kristendomen og mirakelet Israel. Han viser kvifor 
og korleis ytringsfridomen er det avgjerande 
elementet i den kulturkampen som no byggjer seg 
opp. Forfattaren lanserer ein handlingsplan i tolv 
punkt for å stimulere debatten om korleis Noreg 
og landa i Europa skal overleva som sjølvstendige 
kulturnasjonar.
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Berit Groven
Spesialpedagogen i endrings-
tider
205 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02013-6

Boka viser framvekst og 
utvikling av spesialpedagogen 
som profesjonsutøver og tar 

opp noen av de utfordringene dagens spesialpeda-
goger møter. Boka består av fire oversiktlige deler: 
Del I viser et historisk riss med presentasjon av de 
tidlige institusjonene, framveksten av lovverk og 
veier inn i et nytt årtusen. Den tar for seg velferds-
statsutvikling, enhetsskolen og spesialundervis-
ning, samt statlig politikk og ideologiske føringer. 
Del II handler om fagets teoretiske grunnlag og 
spesialpedagog som profesjon. Del III har fokus på 
praksisnære utfordringer og drøfter bl.a. menneske-
syn, perspektiv på læring, mandat og oppgaver i 
det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, relatert til 
barnehage og skole. Del IV ser på spesialpedagogens 
rolle i endringstider ut fra kompetanse, etisk være-
måte, engasjement, tiltro og mot til å være autentisk 
i utvikling som profesjonsutøver. Boka er skrevet 
for studenter i spesialpedagogikk, men vil også være 
kilde til kunnskapsutvikling og drøfting i barne-
hage, skole, hjelpeinstanser og forvaltning. Berit 
Groven er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved 
Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).

Hanne Skaaden
Den topartiske tolken. Lære-
bok i tolking
282 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02098-3

Tolken gjør politi, sykepleiere, 
leger, dommere og andre fag-
personer i stand til å gjennom-

føre samtaler på tross av språkbarrierer. Hva er tol-
kens oppgave i disse situasjonene? Denne læreboken 
gir en solid introduksjon til tolkeyrket slik det arter 
seg i offentlig sektor. Forfatteren tar utgangspunkt i 
tolkens yrkesetikk som krever at begge parter i sam-
talen har likeverdige krav på tolkens kompetanse. 
Tolken er slik sett topartisk. Samtidig er tolkens 
hovedverktøy, språket, et mangesidig fenomen, som 
gjør tolkens oppgave krevende. Gjennom auten-
tiske eksempler illustreres det komplekse samspil-
let i tolkede samtaler. Boken utvikler en teoretisk 
plattform for tolkens funksjon. Individets rett til å 
bli hørt og få vite står i forgrunnen, mens kunnskap 
om tospråklighet og dialogens kompleksitet klargjør 
premissene for tolkens skjønnsutøvelse.

forskning viser boka hvordan lærere, skoleledere, 
PP-rådgivere og skoleeiere utvikler et positivt og in-
kluderende læringsmiljø gjennom bruk av strategien 
Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Fagtekstene 
utdyper forskningen og teoriene bak strategien for 
å oppnå varig endring i skolekulturen: Lærings-
miljøets betydning for elevens læring, pedagogisk 
analyse, relasjonelle ferdigheter, utvikling av skolens 
kultur, skoleledere i utviklingsprosesser, analyse og 
refleksjon i lærergruppa, å utvikle en lærende orga-
nisasjon, PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling, 
skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en 
inkluderende skole, kunnskapskildene, LP-model-
len – en innovasjonsstrategi, evaluering – en viktig 
del av skoleutvikling. Tre av fagtekstene er i form av 
dokumentarfortellinger hvor forskning om hva som 
skaper godt læringsmiljø, vises i praksis. Teori og 
forskningsresultater fra de øvrige fagtekstene flettes 
her inn i pedagogenes hverdag.

Elin Kragset Vold
Rom for læring. Læringsmiljø 
og pedagogisk analyse
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1219-4

Refleksjon og pedagogisk 
analyse er sentrale begreper 

i utvikling av skolens læringsmiljø. Ved Nasjonalt 
senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Univer-
sitetet i Stavanger, utvikles ny kunnskap i arbeidet 
med å implementere strategier for skoleutvikling. 
I flere hundre skoler arbeides det systematisk med 
å utvikle læringsmiljøet. Med utgangspunkt i 

Carl-Henrik Bergsjø og 
Ingvild Kvikstad
Spinn. Kroppsøving for 
den videregående skolen
256 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-34312-4

Boken består av tre deler for årstrinnene vg1, vg2 og 
vg3. Hver del bygger på kunnskap fra den foregåen-
de, men emnene kan brukes om hverandre i samråd 
med lærer. Elevene får kunnskap om grunntrening 
som utholdenhet, styrke og bevegelighet; idrett, 
dans og friluftsliv; å lage et treningsopplegg; spenst, 
hurtighet, teknikk og koordinasjon; sammenhengen 
mellom trening og livsstil med mer. Kapitlene har 
spørsmål, oppgaver og henvisninger til læreverkets 
nettsted. Boken har stikkordregister.

  BAK BOKA

Kleskoden er Mari Grinde Arntzens debut-
bok og forteller historien om verdens femte 
største industri – om  hvorfor vi pynter oss 
og hvorfor mote har så stor makt. 
 – Pynt er ikke bare overfladisk. Moten 
er skapt av mennesket og en visuell form 
for kommunikasjon vi bedriver hver dag. 
Derfor er det også en fin måte å studere 
mennesker og samfunn på. Så jeg har lenge 
hatt ideen til denne boka, og jeg ville gi 
leserne et dypere og sannere bilde av hva 
mote er. I jobben min som journalist, ser 
jeg at mote blir behandlet noe stemoderlig 
– som tant og fjas – som om overflate er 
lik overfladisk, sier Mari Grinde Arntzen 
om bokprosjektet
 – Jeg søkte sakprosaskolen til Asche-
houg med dette prosjektet, og var ferdig 
der i juni 2010. Det var lærerikt. Jeg hadde 
jobba som journalist i mange år, å skrive 
bok er noe helt annet, sier hun. 
 Hun søkte debutantstipend fra NFF i 

mai 2010, og fikk tre måneders stipend, til 
sammen 75 000 kroner. 
 – Jeg søkte uten å ha et forlag, og 
siden jeg gikk på Aschehougs skole, var 
det slik at de og Universitetsforlaget hadde 
førsterett på boka. Men de ville ikke ha 
den. Så da holdt jeg på i ni måneder for 
å få intensjonsavtale med et forlag. Noen 
av forlagene krevde at jeg bare skulle bli 
vurdert av dem, og da tok det lang tid 
med mye venting. Men så fikk jeg napp 
hos Forlaget Manifest: Jeg sendte dem 
prosjektbeskrivelsen og etter noen minutter 
fikk jeg svar, de var interessert. 
 
Skrivingen tok også tid. 
– Manifest er nøye med hva de gir ut, det 
skal være gjennomarbeidet, og jeg jobbet 
jo ved siden av. Men jeg tenkte at det er få 
som får debutere som sakprosaforfattere, 
så hvis jeg skulle gi ut bok måtte jeg være 
den mest utholdende, sier hun.
 Mottagelsen av boka har vært god: 
Den er blitt omtalt i store riksmedier og 
anmeldt. 
 – Det gikk over all forventning. Det 
som overrasket meg mest var hvor inter-
esserte folk faktisk er i temaet. Den slo 
an veldig bredt, både blant dresskledde 
nyhetsjournalister og motefolk som Jenny 
Skavlan. 2013 har vært det store shop-
pestopp-året også, og det er noe i tiden: 
folk vil se på mote med et mer seriøst blikk, 
sier Arntzen.
 Boka har allerede vært på reise: den er 
blitt presentert på bokmessa i Frankfurt 
og står på lista over NORLAs norske 
utvalgte.

MARI GRINDE ARNTZEN

Kleskoden. Den nakne sannheten 
om mote 
156 sider
Manifest forlag, 2013
ISBN: 978-82-92866-47-4
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Per-Åge Gjertsen
De usynlige barna
260 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1167-8

Hvordan er det ikke å bli sett 
som barn, og hvilke konse-
kvenser kan det få?
 I Norge har vi godt utviklede 

velferdsordninger og utdanningsmuligheter for 
barn og unge. Likevel kommer det stadig rapporter 
og nyhetsmeldinger som viser mangler ved utvik-
lingsbetingelser og omsorg for barn og unge. De er 
«usynlige» for personer og systemer som de er av-
hengige av, og som burde ha sett dem. I denne boka 
får du kunnskap om hvilke følger barns usynlighet 
kan få. Du møter fem unge mennesker som forteller 
om hvordan det har vært å være usynlig. De har 
ikke blitt anerkjent og har følt seg krenket. De 
beretter om barndom og oppvekst, hvem som burde 
ha sett dem som barn og unge, hvilke beskyttelses-
faktorer som har hjulpet dem når de ikke ble sett, 
og hvordan de oppfatter dagens oppvekstsvilkår 
og barneomsorg. Ved å bruke psykologiske og sosio-
logiske teorier viser Gjertsen hvordan vi kan forstå 
og reflektere over disse fortellingene om usynlighet. 
Barns usynlighet har betydning på individnivå, 
relasjonelt nivå, systemnivå og samfunnsnivå, og 
forfatterens refleksjoner etter hver fortelling knyttes 
an til disse ulike nivåene. Hensikten med boka er å 
vise at det er fullt mulig å snu en negativ utvikling 
slik at alle barn og unge kan bli synlige sam-
funnsmedlemmer. Det krever imidlertid en annen 
barndomsforståelse, helhetlig barneomsorg bygd 
på anerkjennelse og inkludering, sterk medvirk-
ning fra barn og foreldre, samarbeid mellom voksne 
hjelpere og vektlegging av barns beskyttelsesfaktorer, 
kompetanse og mestringsmuligheter. Dette er en 
viktig bok for alle som er opptatt av barn, enten de 
er foreldre, familie, naboer, lærere, hjelpere, admi-
nistratorer eller politikere.

Knut Helle, Ståle 
Dyrvik, Edgar Hovland og 
Tore Grønlie
Grunnbok i Norges 
historie. Fra vikingtid til 
våre dager. 
569 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-01714-3

1200 års norsk historie i ett bind! En samlende 
fremstilling med fokus på samspillet mellom de-
mografisk, økonomisk, sosial og politisk utvikling. 
Denne boken dekker 1200 års norsk historie. Den 
tar utgangspunkt i det den nordnorske stormannen 
Ottar på slutten av 800-tallet kalte «nordmen-
nenes land», og slutter med å drøfte tendenser 
til et flerkulturelt samfunn i vår tids globaliserte 
verden. Grunnbok i norsk historie er skrevet av fire 
historikere ved Universitetet i Bergen. De samler 
fremstillingen om hovedtrekk og hovedlinjer i den 
norske samfunnsutviklingen frem til i dag, og er 
spesielt opptatt av samspillet mellom demografisk, 
økonomisk, sosial og politisk utvikling. 

jord. For mange passasjerer og for tung last, mente 
myndighetene i New York, som ønsket sine nye 
landsmenn velkommen med straffetoll og beslag 
av skuta. Med en kald vinter i vente satte ruinerte 
norske bosettere kursen nordover for å etablere sin 
egen koloni, Kendall ved Ontariosjøen. En brutal 
start til tross, senere skulle det strømme på med nye 
norske bosettere. Totalt innvandret nærmere 600 000 
nordmenn til Amerika fra 1825 til 1900. Drømmen 
om Amerika handler om slit og savn, mot og vilje 
og om et liv i ukjente omgivelser. Men de norske 
pionerene bet seg fast og skapte egne samfunn med 
lokale aviser, akademier og menigheter. 
Sverre Mørkhagen skriver med autoritet og 
innlevelse om de som våget å tro på drømmen om 
Amerika, en historie alle norske familier har et 
nært forhold til.

Kirsten Winge og Ove 
Bergersen 
Bærboka. Alt om bær fra 
natur og hage
239 sider
Vigmostad & Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-419-0959-7

Bærboka inneholder alt det 
du trenger av kunnskap og 

inspirasjon for å kunne høste og ivareta alle våre 
bærslag på beste måte. Boka bugner av gode tips 
om safting, sylting og andre konserveringsmeto-
der. Den har også hele 247 oppskrifter på hvordan 
du lager velsmakende retter og drikker av bærene. 
Hva med en enkel blåbærdram som en avslutning på 
høstens viltmiddag? Eller bringebæreddik til som-
merens salater? Og hva med å prøve rognebærgelé 
til elgsteika neste gang, istedenfor rørte tyttebær? 
Boka tar for seg alle bær du finner i hager og ute i 
skog, mark og f jell. I tillegg til de vanlige sortene 
tar boka også for seg mindre vanlige bær, som 
hegg, krekling, kreker, teiebær og rypebær.

Sverre Mørkhagen
Drømmen om Amerika. 
Innvandringen fra Norge 
1825-1900
605 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42698-6

Bind to i Sverre Mørkhagens 
storverk om den norske ut-
vandringen til Amerika. 

9. oktober 1825 satte 52 norske immigranter på skuta 
«Restauration» endelig føttene på amerikansk 

Linn Stalsberg
Er jeg fri nå? Tidsklemte 
damer i verdens beste land
296 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-29359-7

Linn Stalsberg ser tilbake på 
den norske kvinnekampen og 
hva vi har oppnådd. Men hun 
er kritisk til dagens løsninger 

som hun mener ikke gir oss noen valg hvis vi skal 
klare å forsørge familien. Det norske idealet er å 
klare omsorgsansvar og husarbeid hjemme, mens 
vi har et lønnet fulltidsarbeid utenfor huset. Vi 
skryter av at denne hverdagen er likestillingens 
triumf, feminismens seier og et gode for menn, 
kvinner og barn. Men når du står der en mørk 
vintermorgen med en hylende unge som ikke vil i 
barnehagen, tenker du kanskje: Er jeg virkelig fri 
nå? Det var i dette skviset Linn Stalsberg lurte på: 
Var det virkelig en slik hektisk hverdag feminis-
tene på 70-tallet mente ville frigjøre meg? Er det 
bare som karriereklatrende småbarnsmor dagens 
feminister mener jeg kan leve mitt liv likestilt? Har 
vi virkelig et arbeidsliv som gjør det mulig å være 
et omsorgsmenneske?

Gunnar Fermann
Utenrikspolitikk og norsk 
krisehåndtering
405 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-37869-1

Utenrikspolitikk og norsk krise-
håndtering gir en innføring i 
utenrikspolitisk analyse og i 

hvordan analyseverktøyet rent praktisk kan brukes 
til å studere utenrikspolitiske beslutninger og 
krisehåndteringsforløp på en systematisk måte. I til-
legg gir boken konkrete eksempler på hvordan norsk 
håndtering av utenrikspolitiske krisesituasjoner kan 
forstås ut fra lange linjer og brede trender i norsk 
utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva kreves av en 
politisk enhet for å være suveren stat? Hvordan 
påvirker internasjonalt avtaleverk og forholdet til 
EU Norges muligheter til å føre en selvstendig 
utenrikspolitikk? Hvordan kan norske myndig-
heter påvirke og utnytte det utenrikspolitiske 
handlings rommet til beste for landet? Hvilke mål-
settinger arbeides det for i utenriks- og sikkerhets-
politikken, og hvilke virkemidler står til rådighet? 
Hva kjennetegner de faglige diskursene om norsk 
utenriks-, sikkerhets- og forsvarsfelt fra 1905 frem 
til i dag? Utenrikspolitikk og norsk krisehåndte-
ring er aktuell for studenter i internasjonal politikk 
og internasjonale relasjoner, journalister, forskere 
og alle som er opptatt av norsk utenriks- og sik-
kerhetspolitikk.

Anita og Birger Løvland
Turguide til Tenerife
243 sider
Dreyers forlag, 2013
ISBN: 978-82-8265-011-3

Tenerife er med 2034 km2 den 
største av de sju Kanariøyene 
og sammen med Gran Canaria 
den langt mest besøkte. Ingen 
av Kanariøyene kan by på en 

så spennende og ikke minst variert meny av fotturer 
som Tenerife. Teide er med 3718 meter den høyeste 
toppen i hele Spania og ligger midt i nasjonalpar-
ken Las Cañadas, et enormt vulkankrater med 
utrolig mange turmuligheter, vernet allerede i 1954. 
I nordvest ligger de ville Teno-fjellene og i nordøst 
den enda villere Anaga-halvøya, begge områder med 
overraskende mange gamle stier og ferdselsveier. 
Mellom dem på nordkysten byr pinjeskogkledde 
Orotava-dalen på helt andre turer. Selv på den langt 
tørrere sørkysten, der de aller fleste turistene bor, 
ligger mange opplevelsesrike fotturer og venter 
rett utenfor hotelldøren. Med detaljerte kart og 
turbeskrivelser kan du nå velge mellom 93 turer i 
22 områder over hele Tenerife – og gå dem på egen 
hånd. De korteste tar en time, de lengste hele dagen. 
Husk: det er ikke enten sol og bad eller fotturer. 
Tenerife gir deg rike muligheter til begge deler.
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Forlagene publiserer flere og flere e-bøker, men etterspørselen etter litteratur i dette formatet utvikler 
seg relativt langsomt. Etter møter med Den norske Forleggerforening (DnF) er det avklart at det synes 
hensiktsmessig å forlenge prøveperiodene for både norske og oversatte e-bokutgivelser ut over kommende 
årsskifte. Partene har rett og slett behov for et bredere erfaringsgrunnlag før vilkårene i mer varige 
avtaleregimer kan etableres.

Prøveperiodene for 
e-bøker forlenges

Ved årsskiftet 2012/2013 var 
ca. 4 000 norske og oversatte 
e-boktitler i salg. Det var 2 000 
færre titler enn forlagene selv 

hadde anslått i mars 2012. I en rapport fra DnF 
datert 17. desember 2012 ble det antatt at det 
ville komme ca. 3 000 nye e-boktitler i løpet av 
2013. Av de ca. 160 000 nedlastede e-bøkene i 
2012 var nesten 40 prosent gratiseksemplarer, i 
henhold til opplysninger i samme rapport. Det 
omfattende gratistilbudet var begrunnet i et 
håp om at dette ville stimulere leserne til å lese 
bøker i e-bokformatet. Svært få av e-boktitlene 
har solgt særlig godt. Salget av e-bøker utgjorde i 
fjor bare ca. 0,6 prosent av forlagenes omsetning 
av skjønn- og generell litteratur. 

Utviklingstendenser
I henhold til en undersøkelse som Perceptor 
utførte for Den norske Bokdatabasen i mai-juni 
2013 er 1,3 millioner nordmenn interessert i å lese 
e-bøker og 320 000 av disse er svært interessert. 
18 prosent av befolkningen skal være lesere av 
e-bøker månedlig. Bærbare datamaskiner og 
nettbrett er mest benyttet til e-boklesing, med 
Smart-telefoner som «runner-up». De dedikerte 
lesebrettene ser ikke ut til å få et skikkelig 
fotfeste i markedet.
 Som nevnt ovenfor fortsetter antallet 
publiserte e-boktitler å øke. Samtidig øker 
den omsetningsandelen som e-bøkene utgjør 
av forlagenes samlede omsetning. Det antas at 
andelen i 2013 vil kunne fordobles fra året før 
og i så fall havne på 1,0-1,5 prosent. Det er nå en 

klar trend i retning av at publisering av papirbok 
og e-bok av en tittel skjer samtidig. Prisene på 
e-bøkene, inklusive merverdiavgiften, er lavere 
enn prisene på papirutgavene.
 Sakprosaen er dessverre nokså dårlig 
representert blant de e-boktitlene som er 
kommet ut hittil, både hva angår tittelantall 
og eksemplaromsetning. En hovedgrunn til 
at antallet sakprosatitler ikke er høyere, er at 
en sakprosabok ofte anses mindre egnet som 
e-bokutgave rett og slett fordi innholdet i boken 
ikke er glattsats, men også illustrasjoner av 
ulik art, noteapparat m.m. Dermed byr selve 
konverteringen til e-bokformatet på en rekke 
utfordringer av teknisk og økonomisk art. 

Avtalesituasjonen for oversetterne
Den første prøveavtalen for e-bokutgivelse av 
oversatt litteratur ble inngått mellom NO og 
DnF den 15. desember 2010 med en tilhørende 
standardkontrakt til bruk ved avtaleinngåelse 
mellom oversetter og forlag. Avtalen utløp ved 
årsskiftet 2012/2013, men ble ved protokoll av  
18. desember 2012 forlenget til årsskiftet 2013/2014. 
Ved samme anledning ble det formalisert mel-
lom DnF og NFF at tilsvarende betingelser også 
skal gjelde for faglitterære utgivelser. 
 Honorarsystemet for e-bøker avviker fra 
punkt 6.4 i Normalkontrakt for oversettelser. 
Ved inngåelse av avtale om utgivelse av e-bok 
får oversetteren et tilleggshonorar på kr 750. Når 
e-boken er solgt i 500 eksemplarer, får overset-
teren ytterligere kr 3 250. Først når e-boken er 
solgt i 1 000 eksemplarer, får oversetteren det 
beløpet som gjenstår av det tilleggshonoraret 
som følger av normalkontrakten (15 prosent av 
indeksregulert grunnhonorar). 

 Det ligger nå an til å forlenge prøveperioden 
med ytterligere ett år. Samtidig vil det bli 
inntatt noen nødvendige presiseringer og 
tillegg i avtaleverket. NO og NFF er også enige 
om å kreve en økning av de delhonorarene som 
ble avtalt i 2010.

Avtalesituasjonen for forfatterne
Prøveavtale for e-bokutgivelse av faglitteratur 
ble inngått 11. april 2012 med en tilhørende 
forlagsavtale til bruk ved avtaleinngåelse 
mellom forfatter og forlag om utgivelse av 
e-bøker fra forlagenes backlists. I juni samme 
år ble avtaleverket supplert med en forlagsavtale 
for e-bøker som utgis fra forlagenes frontlists, 
tilnærmet samtidig med papirutgavene. 
Prøveperioden utløper ved årsskiftet 2013/2014.
 Ved utgivelse av e-bok får forfatteren 
royalty av forlagets oppnådde nettopris til 
forhandler. Normalroyalty er 28 prosent for de 
første 1 000 solgte e-bokeksemplarene, deretter 
30 prosent. Det kan avtales lavere royalty når 
tilpasningskostnader og/eller rettighetskost-
nader øker de totale kostnadene ved å utvikle 
og utgi e-boken. For e-bøker fra backlist er 
forlagene fritatt for å betale royalty for de 30 
første solgte eksemplarene.
 Det ligger nå an til å forlenge prøveperioden 
med ytterligere ett år. Partene har under 
vurdering å lage en felles forlagsavtale for 
backlist og frontlist. Det vil uansett bli tatt 
inn noen mindre presiseringer og tillegg i 
avtaleverket.

  Tekst: Jan Terje Helmli
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  NYE MEDLEMMER 

Per 12. november har NFF 5593 medlemmer. I perioden 10 september til 12. 
november har vi gleden av å ønske følgende velkommen til NFF: 

Søndag kveld kunne organisasjonen Leser sø-
ker bok, som jobber for at alle i Norge skal ha 
tilgang til bøker, feire en av sine initiativta-
gerne, sakprosaforfatter og NFF-medlem Sissel 
Hofgaard Swensen. Hun jobber fortsatt som 
konsulent for Leser søker bok, og har leserkafé 
for utviklingshemmede annenhver torsdag på 
Litteraturhuset. Swensen er 78 år.
 I tillegg ble det delt ut ni Ordknapp-er til 

forfattere som på en forbilledlig måte har skre-
vet i et enkelt språk som når alle. Tre av disse 
var til sakprosautgivelser: Dan Eggen for For-
tellingen om Barcelona, Kagge, 2012, Oddleiv  
Apneseth (fotograf) for Anna og Solmann, Skald, 
2013, og Cecilie Winger for Skumle skurker og 
mystiske mordere, Kagge, 2013.

Forfattermedlemmer:
Ulf Andenæs
Anne Merete Selvik Ask
Kathrine Aspaas
Anne Katrine Bergby
Torunn Berge
Anders Bettum
Brita Bjørkelo
Mikkel Soya Bølstad
Ketil Eide
Sverre Ording Fjeld
Lasse Fløde
Marit Fosse
Inge Fænn
Randi Helene Førsund
Leif Gjerland
Marianne Thorsen Gonzalez
Cato Grønnerød
Lindis Hallan
Bjørg Oddrun Hallås

Hans Olav Hamran
Eldar Heide
Ingrid Helleve
Tor Øystein Hernes
Arngrim Hunnes
Frode Olav Haara
Bjørn Olav Jahr
Viggo Johansen
Brit Jørgensen
Solomia Karoli
Kwesi Alexander Kassah
Kjetil Korsnes
Mimir Kristjansson
Jan Terje Kaaby
Jens Henrik Larsen
Anne Leer
Gunn Hild Lem
Roger Loen
Linn-Heidi Lunde
Jon Magnus

Anastasia Makarova
Tom Marthinsen
Frode Molven
Ingunn Elise Myklebust
Tore Nesset
Sæbjørg Walaker Nordeide
Arve Robert Pisani
Øivind Revang
Per Øystein Saksvik
Tiri Bergesen Schei
Ann Elin Schüssel
Petter Skippervold
Reidar Solsvik
Heidi Solvang
Nils Sortland
Tove Steen-Olsen
Bår Stenvik
Nicolai Strøm-Olsen
Sten Sørensen
Kari Telle

Gunnar Tjomlid
Christina Voigt
Anne Ørvig
Mari Grinde Arntzen

Oversettere: 
Nina Kraft
Børge Lund
Thomas Lundbo
Frode Th. Omdahl
Kari Wille Rekdal
Hilde Rød-Larsen

Dobbeltmedlemmer:
Steinar Gil
Helena Neraal
Erik Alexander Nordby
Kari Wærum

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

Ordknappen og fortjenestemedalje 
delt ut søndag 27. oktober
NFFs generalsekretær Trond Andreassen delte søndag 27. oktober ut 
Kongens fortjenestemedalje til forfatter Sissel Hofgaard Swensen, 
bl.a for hennes innsats for organisasjonen Leser søker bok. Leser 
søker bok ble startet for 10 år siden med bakgrunn i et initiativ fra 
NFF. Tildelingen foregikk i NFFs lokaler i Uranienborgveien 2. Også 
hedersbetegnelsen Ordknappen ble delt ut denne kvelden, hvorav tre 
gikk til sakprosautgivelser.

FORTJENESTEMEDALJE: NFFs generalsekretær Trond Andreas-
sen (t.v.) med forfatter Sissel Hofgaard Swensen (midten), 
og Liv Gulbrandsen (t.h.), daglig leder av Leser søker bok. 
Foto: Guro Djupvik

e
Husk å oppdatere 
din e-postadresse! 
Vi sender ut nyhetsbrev med aktuelle 
saker cirka en gang i måneden: det går 
ut informasjon om stipender og invi-
tasjoner til NFF-arrangementer, nye 
avtaler og kulturpolitiske saker. Fra og 
med 2013 blir også årsmøtepapirene sendt 
ut som e-post. Hvis vi ikke har din e-
postadresse, kan vi ikke informere deg! 
Gå inn på «Min side» på www.nffo.no 
eller kontakt oss på telefon 22 12 11 40. 


