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LEDER

Lørdag 2. mars reiste Sara Mats Azmeh Ras-
mussen en nidstang mot Aftenposten for deres 
behandling av frilansere. Blogginnlegget hen-
nes gikk land og strand rundt så fort som Inter-
nettet tillater, og mange ble både sjokkert over 
den situasjon Azmeh Rasmussen befant seg i, 
og sinte fordi det viser seg å være så vanske-
lig å behandle en sentral norsk frilanser på en 
anstendig måte. I løpet av de siste to månedene 
har det pågått flere debatter om både Azmeh 
Rasmussens situasjon spesielt og frilansernes 
arbeidsforhold generelt. Azmeh Rasmussens 
innlegg er alvorlig, ikke bare på grunn av hen-
nes helsetilstand, men også fordi hun sier hun 
vil måtte slutte å skrive for norsk offentlighet. 
«Jeg må prøve å akseptere at jeg har tapt mitt 
andre hjemland, Norge», skriver hun i bloggen. 
En av Norges mest sentrale kommentatorer og 
avisskribenter de siste årene legger ned pennen 
og slutter å skrive for norske lesere på grunn av 
arbeidsforholdene. Det bør verken Aftenposten 
eller vi andre ta lett på. 
 Jeg er glad for at Norsk Journalistlag har 
engasjert seg i saken og blant annet fremmet 
lovforslag om at opphavsmannen skal ha rett 
til et rimelig vederlag for den utnyttelsen som 
avtales. «Skal ha rett til» er her et viktig ledd. 
Også frilansere skal ha rett til mat på bordet 
og tak over hodet. Også for NFF er dette en 
viktig sak. Ikke bare er ytringsfrihet og dermed 
rammebetingelsene for mulighetene til å ytre 
seg vesentlige for oss, men cirka 250 av våre 
medlemmer forsøker å leve av å være frilansere. 
NFFs frilansere lever i et vekselbruk mellom 
bokskriving, avis- og bladskriving, foredrag og 
deltagelse i debatter og sikkert en rekke andre 

forsøk på å hente inn finansieringen av egne og 
familiens utgifter. Jeg skal derfor trekke fram to 
punkter som gjør det nødvendig også for en for-
fatterorganisasjon å være engasjert i denne saken.
 Frilanserne går ofte foran når det gjelder 
å utfordre både språk, stil og form innen sak-
prosaen. Frilanserne er viktig som skribenter 
som foredler, utvikler og skaper det norske 
språket, kanskje mer enn de fleste andre. De 
er avhengige av at det de gjør er velformulert 
og stilsikkert for at arbeidet deres skal kunne 
bli en suksess. Blant frilanserne finnes det en 
større språksensitivitet som er med på å gi den 
norske kulturen fornyet meningsinnhold. Fri-
lanserne er derfor også gode forbilder for lærere 
og akademikere som sliter med å skrive. 
 Frilanserne er frie meningsytrere, og derfor 
i en særstilling når det gjelder mulighet å ytre 
seg uten bindinger til institusjoner eller organi-
sasjoner. For ytringsfriheten er dette selvfølge-
lig svært sentralt. Sara Mats Azmeh Rasmussen 
har ikke minst vært uhyre sentral som en fri 
stemme knyttet til noen av de viktigste spørs-
målene i norsk offentlighet de siste årene: om 
innvandring, om islam og religion, om kvinners 
situasjon, om seksualitet og om individenes 
rettigheter og prinsipielt om ytringsfrihetens 
kår. Hvis ikke media har råd til å holde seg 
med frilansere som bidrar på innholdssiden i 
så stor grad som her er tilfelle, er det åpenbart 
et problem for norske skribentorganisasjoner.
Hvis ikke-ansatte skribenter i norske aviser i 
stadig større grad er ansatte i andre stillinger, 
for eksempel i universitets- og høgskolesek-
toren, kan dette være et problem for den frie 
meningsytring. Ikke minst kan dette gjelde 

anmelderne av kunst, litteratur og musikk i 
dagspressen. Frilansere er garantister for den 
uavhengige meningsytring.
 I debatten har det kommet fram to andre 
punkter som jeg også gjerne vil kommentere. 
Sara Mats Azmeh Rasmussen hevder i Klasse-
kampen torsdag 2. april at hun har søkt en rekke 
jobber som hun ikke har fått, grunnet at hun 
har hatt så sterke meninger i offentligheten at 
medieinstitusjonene er redd hun ikke kan være 
nøytral. Hvis sterke meninger skal føre til en 
slags svartelisting er medieinstitusjoner med 
på å undergrave sin egen nøytralitet og behov 
for nettopp sterke meninger, og kan bidra til at 
frilansere legger bånd på seg selv i frykt for at 
frilanstilværelsen ikke skal kunne være rekrut-
terende til faste stillinger. I samme avis påpeker 
også Aftenposten, som en reaksjon på Azmeh 
Rasmussens situasjon, at de betaler sjeldnere til 
de som skriver i kraft av en fast stilling, for å 
kunne honorere frilansere bedre. Dette kan ikke 
være riktig, i og med at honorarer for kronikker 
har stått bortimot stille i de siste 20 årene. 

Jørgen Lorentzen. Foto: Hilde Østby

Når frilanserne blir tause
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Siden 2008 og fram til 2010 tilbød NFF gratis 
foredrag av sakprosaforfattere til norske skoler, 
og fra 2010 og fram til i dag har skolene måttet 
betale halvparten av forfatterhonoraret. Tilta-
ket var en stor suksess og et forsøk på å bøte på 
det faktum at norske sakprosaforfattere ikke 
formidles gjennom Norsk Forfattersentrum, 
slik de skjønnlitterære forfatterne gjør. 
 – Den store satsingen nå består i at vi har 
mulighet til å levere mange flere forfatterbesøk, 
og formidlingen skjer i mye større skala enn 
før. Og vi har fått en egen nettside, sier Hege 
Langballe Andersen i NFF, som har vært 
prosjektleder for Faglitterær formidling og nå 
er blitt prosjektleder for den nye storsatsingen 
«Forfattere til skolen». 

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene etter Faglitterær forfatter-
formidling var svært positive: Lærerne kunne 
gjøre undervisningen mer levende og variert 
ved å få besøk av faglitterære forfattere som 

Sakprosa på timeplanen
Fritt Ord og NFF står sammen bak en helt ny ordning: «Forfattere til skolen» er Norges største ikke-statlige 
initiativ for formidling av forfattere i skolen. I første omgang tilbyr ordningen 40 forfattere som skal holde 
gratis foredrag på norske skoler. 

NATURFAGLIGE BØKER: Seniorrådgiver i NFF, Marit Ausland, blir sekretær for den nye stipendordningen. Her med en samling bøker om naturfag som har fått stipend fra Det faglitterære fond. Nå får 
denne typen litteratur sin egen stipendordning. Foto: Hilde Østby

  Tekst: Hilde Østby kunne fortelle fra sitt forfattervirke og fagfelt 
– forfattere og journalister fra reportasjereiser 
og dokumentarprosjekter, akademikere fra sitt 
spesielle fagfelt – og elevene kunne drøfte alt 
fra språk og bokideer til kunnskapen som ble 
formidlet. 
 – Da Faglitterær forfatterformidling slut-
tet å være gratis for skolene etter noen år, gikk 
etterspørselen drastisk ned, kanskje mest fordi 
administrasjon rundt det å betale for forfatter-
besøkene tok verdifull tid fra lærerne. Nå kan 
vi heldigvis tilby alt gratis. Målet vårt nå er å 
kunne tilby 100 forfattere til skolene gjennom 
den nye ordningen, sier Langballe Andersen.

Meningsbrytning
– Gjennom besøk av sakprosaforfattere blir 
elever i videregående skole forberedt på 
meningsbrytningen i samfunnet, sier Erik 
Rudeng, direktør i Fritt Ord.
 Prosjektet er i første omgang et treårig 
prøveprosjekt. Det er bevilget 900 000 kroner 
fra hver institusjon til prosjektet det første året. 
Satsingen har fått sitt eget nettsted hvor forfat-

terne sorteres etter fagfelt som er relevante i 
videregående skoles læreplan. 
 – For Fritt Ord er uredde meningsytringer 
og forfattere som deltar i en offentlig debatt 
viktig. Dette er interessante rollemodeller for 
elever i videregående skole, på et tidspunkt da 
de er på sitt mest formative, sier Rudeng.
 – Fritt Ord støtter cirka 250 bokprosjekter 
i året, både med stipend til å skrive, og trykke-
støtte. Da er det naturlig at vi også støtter en 
ordning som sørger for at forfattere når ut til 
unge lesere, får brukt sine formidlingsevner og 
dessuten gir dem flere inntektsmuligheter, sier 
Erik Rudeng. 
 – Forfatterne som er blitt formidlet til 
skolen rapporterer også at det å holde foredrag 
i skoleklasser lærer dem noe, de kommer i 
dialog og får nye tilbakemeldinger på arbeidet 
sitt, forteller Hege Langballe Andersen. 

Lurer du på noe om Forfattere til skolen? Gå inn på 
nettstedet forfatteretilskolen.no eller skriv en e-post 
til Hege Langballe Andersen, prosjektleder for For-
fattere til skolen: hege.langballe.andersen@nffo.no
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– Markus Lindholms suksess er veldig hyggelig 
for oss. Vi er helt klart åpne for mer velskrevet 
og poengtert sakprosa basert på naturvitenskap. 
Det er et merkelig tomrom i den norske offent-
ligheten. Men det er ingen grunn til å tro at vi 
ikke har flere formidlertalenter på dette feltet i 
Norge enn andre land, sier Frode Molven, sjef-
redaktør i Spartacus, som nettopp kunne feire 
en nominasjon til kritikerprisen for sakprosa 
med boka til biolog Markus Lindholm, Evolu-
sjon. Naturens kulturhistorie, som kom i fjor. 
 – Tradisjonelt har det vært risikosport å gi 
ut slik sakprosa i Norge. Jeg kommer på noen 
suksesser på 1980-tallet – og så vår egen suksess 
for et stort publikum med Jared Diamond. Men 
han er et litt utypisk eksempel på sjangeren. Jeg 
tror absolutt det interesserte publikummet er 

der – som vil ha gode populærvitenskapelige 
bøker med seg på flyet eller på toget eller hjem i 
lesestolen. Men det må jobbes for å få dem inn i 
bokhandelen og å få dem anmeldt, sier Molven.

Manglende ytringsfrihet
– Akademia har mye å ta tak i når det gjel-
der ytringsfrihet! Vi har opplevd at sjefer må 
godkjenne forskeres sitater. Vi opplever mange 
formidlingskulturer når vi er i kontakt med 
akademia, sa Nina Kristiansen da hun besøkte 
NFFs årskonferanse lørdag 16. mars.
 Hun er leder og ansvarlig redaktør for fors-
kning.no, Nordens største nettbaserte kanal for 
formidling fra norsk og internasjonal forskning, 
og hun har bygget det opp siden starten i 2002. 
Nettstedet har vokst jevnt og trutt siden opp-
starten og er en av Norges mest vellykkede og 
bejublede kanaler for forskningsformidling.

Få forskningsjournalister
– Det er for få forskningsjournalister i en 
allerede nedskalert bransje, vi må få flere forsk-
ningsjournalister inn i feltet, deretter kommer 
sakprosaen. Og så må forskere bli premiert for å 
formidle, Universitetet i Stavanger premierer nå 
forskernes formidlingsaktivitet, sa Kristiansen.
Seminaret under årskonferansen het «Fra 
forskning til hverdagskost» og satte søkelys på 
formidling fra naturvitenskapen og realfagene. 
Med i panelet var Kristiansen, fysiker Bjørn 
Hallvard Samset i Cicero – senter for klima-
forskning, geolog og forfatter Henrik Svensen 
og blogger og doktorgradsstipendiat i kjerne-
fysikk ved Universitetet i Oslo, Sunniva Rose. 
 – Det er altfor få realister inne i samfunns-
debatten, og hvorfor det? Som realister skriver 
vi selvfølgelig alt for lite, og derfor blir vi ikke 
trent til det. Men det er interesse: Da jeg skrev 
to kronikker nylig, førte det til at jeg ble kon-

Tallenes tale
Når realister og naturvitere skal snakke til allmennheten, må de lære 
seg et nytt språk. – Man lærer noe av å formidle. Og når det er mer 
naturfag som formidles, vil også interessen for det øke, sa fysiker Bjørn 
Hallvard Samset, da han besøkte NFFs årskonferanse lørdag 16. mars. 
Med NFFs nye stipend til popularisering av naturvitenskap, real- og  
teknologifag, flere populærvitenskapelige programmer på tv og nett- 
stedet forskning.no kan vi se fram til mer av tallenes tale i tiden framover. 

  Tekst: Hilde Østby

TRENGS FLERE FORMIDLERE: NFFs årskonferanse kunne samle et panel bestående av (f.v.) geolog Henrik Svensen, kjernefysiker Sunniva Rose, 
fysiker Bjørn Hallvard Samset og leder for forskning.no, Nina Kristiansen. Foto: Hilde Østby

KRITIKERROST: Markus Lindholm ble nominert til den høyt-
hengende Kritikerprisen for sin bok Evolusjon. Naturens kul-
turhistorie, som kom på Spartacus forlag i fjor. 



5REPORTASJE

taktet av flere forlag, sa Sunniva Rose. 
 – Man må ha ryggrad for å formidle, for 
holdningen på universitetene er at man ikke 
kan formidle noe annet enn nøyaktig det man 
har doktorgrad i, og at forenkling betyr for-
vrengning. I instituttsektoren er det langt bedre 
holdninger, sier Bjørn Hallvard Samset.

Det syder i realfagene
Masterstudent Mildrid Elvik Svoen og ferdig 
master Anna Blix (begge i biologi) er studenter 
ved det aller første formidlingsseminaret ved 
Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet 
ved Universitetet i Oslo. Forelesningene tar 
dem vidt og bredt i formidlingens kunst, fra 
kronikkskriving, blogging og bokprosjekter, til 
dagens tema: tv-formidling. Programleder og 
matematiker Jo Røislien, som leder det popu-
lære tv-programmet om matte, Siffer, forteller 
denne torsdagen om samspillet mellom levende 
bilder og tekst. 
 – Teksten i tv er like viktig som ved annen 
formidling, men med bildene kan du fortelle 
historier mye mer effektivt, sier han til et 
engasjert publikum i auditorium 4 i Vilhelm 
Bjerknes Hus denne ettermiddagen. 
 – Jeg hadde behov for å bli bedre til å skrive. 
Det er en bøyg å komme over frykten for ikke 
å skrive faglig korrekt. Men det blir lettere og 
lettere for hver tekst. Jeg ønsker å bli lærer, så 
jeg vil lære så mye som mulig om hvordan jeg 
kan kommunisere vitenskapelige spørsmål, sier 
Mildrid Elvik Svoen.
 – Det er blitt generelt bedre de siste to årene 
med formidling fra naturvitenskapene, blant 
annet med tv-programmene Siffer og Folkeopp-
lysningen. Problemet er nok fortsatt overgangen 
fra å være student, der du får høre at du til enhver 
tid ikke kan nok, til det å formidle for et allment 
publikum, sier Anna Blix som skriver fra natur-
vitenskapene på masterbloggen.no.
 – Det er mange menn som formidler fra 
naturvitenskapene, og jeg vet at det er mange 
flinke kvinner, men det er nok fortsatt sånn at 
det er få kvinner som tør å ta den plassen det 
krever for å formidle, sier Blix. 

Inspirerende med bilder
Jo Røislien syns det er inspirerende både å 
formidle matematikk på tv, og å lære andre å 
formidle på samme måte: 
 – Redaksjonen bak Siffer var veldig interes-
sert i matematikk, men syntes, som de fleste, at 
det ikke var spesielt spennende å skulle sette seg 
inn i avansert faglitteratur i emnet. Vi snakker 
altså feil språk for å nå fram til de som ikke kan 
faget. Det var en overraskelse å oppdage hvor 
lite som skal til før folk faller ut. Og siden det er 
så få forskere innen naturvitenskapene som har 
laget storskala tv, så må jeg formidle det jeg har 
lært om film, tv, musikkvideo, ja, alt det som 
får oss til å syns på forsiden av Dagbladet og 
VG, for det er der slaget står, sier Jo Røislien.
Han mener at tiden er moden for mer formid-
ling fra naturvitenskapene og realfagene. 

 – Det er en ulmende interesse der ute, folk 
er lei av å se andre folk som ikke kan ting på 
tv. Det er et skifte i det offentlige rom – dagens 
forskning er morgendagens politikk, og for-
skerne vil gjerne på banen og informere om 
forskningen sin, sier Røislien. 
 Han tror det må lages en egen utdanning for 
forskningsformidling og forskningsjournalistikk. 
 – I England finnes det en egen master i dette 
faget. Men det er fantastisk det som skjer her nå, 
med formidlingskurset på Mat.Nat, sier han.

For mye naturvitenskap?
2. mai utløp fristen for NFFs første stipend-
ordning for popularisering av naturvitenskap, 
real- og teknologifag. I juli vil en million kroner 
være delt ut til forfattere som skal formidle 
naturvitenskap for et allment publikum.
 – Med det nye stipendet, vil det kunne komme for 
mange forfattere inn i dette feltet på én gang? Kan vi 
oppleve at vi støtter prosjekter som forlagene ikke tør 
å utgi på grunn av selektiv innkjøpsordning? 
 – Det kan utmerket godt skje, det er en 
risiko. Jeg vet om flere eksempler på gode 
manus som ikke kan bli bok fordi risikoen er for 
stor for forlag – slike bøker har ingen spredning 
i bokhandelen, ingen sjanse på kampanje.  

 Det er lettere å skaffe finansiering til å 
skrive enn til å stå for den redaksjonelle risikoen 
det er å utgi dem. Det er imidlertid noe vi må ta 
som en utfordring og jobbe aktivt med å bedre 
kårene for slik sakprosa. Jeg har tro på at gode 
eksempler på nyskreven norsk populærviten-
skap kan snu trenden, sier Frode Molven i 
Spartacus.

VIL HA MASTER: Jo Røislien vil ha en egen utdanning i forskningsformidling, som de har i England. Foto: Hilde Østby

STUDERER FORMIDLING: Masterstudent Mildrid Elvik Svoen 
(t.v.) og ferdig master Anna Blix (begge i biologi) er studenter 
ved det aller første formidlingsseminaret ved Det matematisk-
naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. 
Foto: Hilde Østby
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– Jeg arbeider med en politisk retorikkhis-
torie i anledning grunnlovsjubileet neste år. 
Akkurat nå holder jeg på med folkemøtene 
på 1870-80-tallet og gjennombruddet for en 
demokratisk offentlighet: Flere og flere grupper 
har kommet inn i offentligheten, det har gått i 
bølger. Bønder, arbeidere, kvinner og samer har 

skaffet seg retoriske ferdigheter og selvtillit til å 
ha en egen stemme. Folkemøtene var et viktig 
vendepunkt, som endret offentligheten radi-
kalt. Det dreide seg utvikling av en moderne 
agitatorisk stil, talerne måtte snakke på en 
annen måte enn når de snakket for små, luk-
kede eliteforsamlinger, sier Anders Johansen, 
Norges – og verdens – andre sakprosaprofessor, 
som jobber ved Universitetet i Bergen. 

Ikke flyttet
Han kom inn i professoratet fra en stilling 
på Institutt for medier og kommunikasjon 
ved samme universitet og har ikke en gang 
byttet kontor. Men rollen og oppgavene hans 
er tydeligere og mer definerte i forhold til et 
sakprosamandat. 
 – Jeg jobber med offentlighet og politisk 
kommunikasjon, og utfyller de som jobber 
med journalistikk og retorikk på instituttet. 

Berømmelsens historie,  
Solstads retorikk og folketalerne
Det er gått mer enn to år siden Norges – og verdens – andre sakprosaprofessor inntok embetet. Anders 
Johansen står trygt plantet i et miljø av journalistikk- og retorikkforskere. Nå skriver han om folketalerne på 
slutten av 1800-tallet og skal blant annet bidra i et verk om norsk offentlighetshistorie. 

  Tekst: Hilde Østby

INNERST I EN GANG: Anders Johansen sitter trygt plassert innerst i en gang i sjette etasje i Institutt for informasjon- og medievitenskap, for tiden sammen med sønnens sykkel. Han har ikke skiftet 
kontor etter at han ble verdens andre sakprosaprofessor.  Foto: Hilde Østby
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Sammen med resten av miljøet her skal jeg også 
være med på å skrive en ny offentlighetshistorie, 
hvor vi kommer til å gi en bredere beskrivelse 
av kulturens betydning enn det som er gjort 
tidligere, sier Johansen. 
 – Allerede er det gjort viktige bidrag med 
flere bøker om pressehistorie og retorikkhisto-
rie fra dette miljøet. Og om Ibsens forhold til 
fotografiet, noe som danner en viktig brikke i 
berømmelsens historie, sier Johansen.
 – På den måten blir offentlighetens historie 
også en bred kulturhistorie. Før har vel interes-
sen kretset mest om politikk og litteratur, men 
nå skal også mediene og populærkulturen med. 

Politiske taler i 200 år
Johansens spesialområde er politisk kommuni-
kasjon, idet han de siste årene har bygget opp en 
stor database for politiske taler, hittil med 1600 
tekster lagt inn i det som kalles «Virksomme 
ord». I 2014 er målet at det skal ligge inne 2000 
taler fra de siste 200 år i denne basen, som er 
søkbar og driftet av Universitetet i Bergen.
 – De vanskeligste talene å få tak i, er faktisk 
taler holdt av FrP-politikere, forteller Johansens 
vitenskapelige assistent, Hanne Rismyhr, som 
jobber med å samle, skanne inn, fortolke og 
taste inn taler fra de siste to hundre år i Norge. 
FrP velger å kun bevare talene sine på video-
opptak, mens de fleste andre partiene tilbyr 
talene som manuskript. Lenger tilbake i tid må 
hun se gjennom aviser og pamfletter, og privat-
arkiver når det er tid, og finne manuskripter 
eller stenografiske referater. Det gjelder å finne 
mest mulig ordrette gjengivelser, i tidsriktig 
språk, fra flest mulig viktige begivenheter og 
politiske kretser. 
 – Det er ikke bare-bare å lese gotisk skrift, 
men man venner seg til alt, forteller hun. 
 – Midlene fra NFF har det gjort det mulig 
for meg å ansette Hanne som vitenskapelig 
assistent, og det har gjort forskerhverdagen 
min langt mer romslig, forteller Johansen. 
 Til sommeren avsluttes NFFs økonomiske 
bidrag til Anders Johansens professorgjerning 
etter tre år, og Universitetet i Bergen skal evalu-
ere og avgjøre hvordan de skal videreføre pro-
fessoratet. NFF har satt av penger til å fortsette 
å stimulere forskningen på sakprosa, og det er 
mulig det skal opprettes enda et sakprosapro-
fessorat i Norge i 2013. Følg med på nffo.no for 
mer informasjon om denne og andre saker.

Sakprosaforsking ved 
Universitetet i Bergen

Hanne Rismyhr (31)
Master i medievitenskap og vitenskapelig assi-
stent for Anders Johansen. – Jeg kompletterer 
basen «Virksomme ord». Det er mye å ta tak i, 
mye å skanne og legge inn i basen. I det siste 
har jeg tatt et krafttak for å dokumentere debat-
tene om kvinnestemmeretten fra 1880-årene og 
framover. Talene kan være vanskelige å spore 
opp. Når vi bare har lydopptak, må man taste 
dem inn ord for ord. Vi har også en blogg på 
Vox Publica, der det legges ut eksempler på 
databasens innhold. Sitter folk inne med tips 
om taler som bør være med, eller har tilgang til 
gamle eller nye interessante talemanuskripter, 
så er vi alltid glade for tips!

Kristian Wedberg (43) 
Stipendiat som skriver doktorgrad om nor-
ske forfatteres forhold til offentligheten, med 
Solstad og Fløgstad som eksempler, og med 
Anders Johansen som veileder. – Jeg ser blant 
annet på hvordan Dag Solstad er i en påfallende 
opposisjon til å gå inn på premissene til de reto-
riske situasjonene som han blir tvunget til å 
møte, som kronikkforfatter eller intervjuobjekt. 
Samtidig har han en påfallende sterk posisjon i 
den offentligheten han opponerer mot. 
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SAMTALER OM SAKPROSA: Prosalong i Bergen 16. april handlet 
om forfatter og journalist Frank Rossaviks nye bok om Kåre 
Valebrokk, på scenen på Litteraturhuset ble han intervjuet av 
journalist Hilde Sandvik. Foto: Hege Langballe Andersen

Tor Bang (57)
Disputerte nettopp med doktoravhandlingen 
Under hammermerket. Hvordan utvikler norsk 
arbeiderbevegelse en retorisk instruksjonslitteratur 
på 1930-tallet?, med Anders Johansen som veile-
der. Bang har studert teoretiske kilder og forbil-
der for arbeiderbevegelsens retoriske strategier 
fra 1930. – Jeg har særlig sett på håndbøkene 
i retorikk som ble utviklet på denne tiden – 
Gerhardsen, Aksel Zachariassen og Haakon 
Lies innføringer. 

Martin Eide (57)
Har skrevet og bidratt i flere bøker om norsk 
journalistikk. Han leder gruppen for journali-
stikkforskning ved Institutt for informasjons- 
og medievitenskap. Det som begynte som et 
bokprosjekt, Journalistiske nyorienteringer, har 
vokst videre til å bli et stort forskningsprosjekt 
med åtte millioner kroner fra Forskningsrå-
det, her er det 17-18 underprosjekter: av dem 
to doktorgrader og en post doc. – Og så skal 
jeg jobbe med antologien som dokumenterer 
norsk offentlighetshistorie, det blir et stort 
arbeid med mange forfattere involvert, og her 
er Anders Johansen en viktig bidragsyter.

Anders Johansen (60)
Norges andre sakprosaprofessor fra og med 
januar 2011. – Jeg jobber videre med prosjektet 
«Virksomme ord», jeg skriver nå om demokra-
tiseringen av den politiske kommunikasjonen 
i Norge på 1870-80-tallet.  Dessuten skal jeg 
bidra, i samarbeid med miljøet her på Institutt 
for informasjons- og medievitenskap, til å 
skrive en ny, norsk offentlighetshistorie. 

LITTERÆRE STREKER: Nhu Diep har dekorert Litteraturhuset i 
Bergen med tegninger av kjente forfattere og med tanker rundt 
forfattervirksomheten. Foto: Hilde Østby
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  Tekst: Hilde Østby

Det nye Litteraturhuset i Bergen er fullt fra første dag: Det er kø utenfor når programkomiteen inviterer 
til «Skjerpa tirsdag» eller «Søndagsskolen», med sakprosa på programmet. Og endelig fant Prosalong i 
Bergen et hjem. – Bergen er full av aktivitet! forteller Øyvind Vågnes, en av NFFs to regionkontakter i 
Bergen, som sammen med Simen Andersen Øyen arrangerer prosalongene.

Det blomstrer i Bergen

Forfatter Frank Rossavik samtaler med Hilde 
Sandvik i Bergens Tidende om sin forestående 
Kåre Valebrokk-biografi denne tirsdagen i april. 
Det er Prosalong på Litteraturhuset i Bergen, 
og et interessert publikum kan få innblikk i en 
sakprosautgivelse, og tankene bak, lenge før den 
havner i den lille bokhandelen under dem, som 
vender ut mot Østre Skostredet. Det nye huset 
er allerede fullt av liv og køen kan ofte bli lang.
 – Du skal aldri anta at folk kommer, selv 
om du har gjort suksess i fortiden, sier Øyvind 
Vågnes, som er førstelektor på Institutt for infor-
masjon- og medievitenskap ved Universitetet i 
Bergen. Han er skjønnlitterær og faglitterær for-
fatter og NFFs regionkontakt i Bergen sammen 
med Simen Andersen Øyen, som er stipendiat 
ved Senter for vitenskapsteori. 

Hjemløs Prosalong
Før hadde ikke Prosalong et fast hjem i Bergen, 
men har likevel opplevd fulle hus, blant annet 
på puben Victoria. Allerede første gang NFF 
inviterte til Prosalong i det nye Litteraturhuset, 
måtte de vise bort folk i døra, det ble for fullt. 
 – Vi prøver å holde oss til aktuelle utgi-
velser, og nå har vi flyttet alt hit, også NFFs 
medlemsmøte til høsten skal holdes her. Huset 
er allerede blitt et sted hvor ulike kulturer og 
grupper møtes, sier Simen Andersen Øyen. 
 – Det har vært et sug etter en litteraturscene 
her i Bergen. Nå samarbeider vi ikke bare med 
Fagbokforlaget og Spartacus her i Bergen, men 
også med sakprosaansvarlig Rebekka Kvelland 
her på Litteraturhuset, sier Vågnes. 
 – Og her bygger de kontoret som NFF skal 
disponere, forteller Rebekka Kvelland, som 
jobber som sakprosaansvarlig ved Litteratur-
huset i Bergen. 

 Ett kontor, og nei, ikke i åpent landskap, men 
med dør man kan lukke og takvindu opp i den grå 
bergenshimmelen blir NFFs medlemmer i Bergen 
til del. Fra mai skal det stå klart, og man søker 
kontorplass gjennom Hilde Haavik i NFF. 
 – Vi ønsker at sakprosaforfattere og skjønn-
litterære forfattere skal møtes her på huset og det 
er fint om de snakker om prosessene fram mot 
ferdig utgivelse, sier Kvelland. 
 «Skjerpa tirsdag» byr på et forum for littera-
turkritikk, samt egen språkspalte, og planen er 
at det blir Prosalong en tirsdag i måneden.
 – Det var mange som trengte et hjem da 
huset kom på plass, Prosalong var ett sånt tilbud. 
Nå er det ofte kø her på arrangementene, det er 
veldig gøy, sier Kvelland. 

Vil du ha kontorplass på litterturhuset i Bergen?
E-post: hilde.haavik@nffo.no

PARHESTER I PROSALONG: Øyvind Vågnes og Simen Andersen Øyen arrangerer Prosalong i Bergen en 
tirsdag i måneden framover. Her besøker de bokhandelen i Litteraturhuset.  Foto: Hilde Østby
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–Det offentlige trygdesystemet diskriminerer 
selvstendige skribenter, og mange sitter igjen 
med et dårlig sikkerhetsnett ved for eksempel 
sykdom og svangerskap. Dette fører til et reelt 
klasseskille mellom frilansere og fast ansatte 
skribenter, sier Breen.
 – Det finnes lite kunnskap og statistikk 
om frilansernes arbeidsvilkår, og gruppa er 

dessuten svakt organisert. Vi er derfor fornøyde 
med at NFF varsler at de skal gjennomføre en 
medlemsundersøkelse om tematikken, sier hun.
 På NFFs årsmøte i mars ble det vedtatt 
et benkeforslag om at frilansstipendene skal 
evalueres, med tanke på videreføring etter at 
dagens ordning utløper i juni 2015. Det er fem 
forfattere som har fått de treårige stipendene, 
og forfatterne, representanter for NFFs admi-
nistrasjon og komiteen for stipendet hadde et 

Utreder stipend til 
frilansforfattere
–  Det er vanskelig å leve som frilanser eller uavhengig 
intellektuell. Arbeidsstipendene er for få og usikker-  
heten er stor, sier Marta Breen, frilansforfatter 
og nestleder i NFFs styre. Nå utredes de treårige 
arbeidsstipendene til frilansforfattere, med tanke 
på å fortsette ordningen og muligens utvide den. 

  Tekst: Hilde Østby

TRE AV FEM: (F.v.) Åsne Seierstad, Simen Ekern og Sindre Hovdenakk er tre av de fem frilansfor-
fatterne som i 2012 ble tildelt treårig arbeidsstipend fra NFF på til sammen 600 000 kroner hver. 
Gunhild Kværness og Ivo de Figueiredo som også har fått stipendet, var ikke til stede da bildet 
ble tatt. Foto: Hilde Østby

første evalueringsmøte i april. Videreføring av 
stipendet er et viktig argument overfor staten 
for å oppnå høyere antall statlige arbeidssti-
pender: stipendet bygger profesjonelle forfat-
terskap. 
 – Frilansutvalget ser det som svært viktig 
med arbeidsstipender, blant annet fordi vi 
ønsker å etablere en bevissthet rundt forfatter-
skapene innen sakprosa. Vi ønsker også å øke 
fleksibiliteten og den totale potten, sier Breen. 

– Ytringsmangfold er en forutsening for 
demokgratiet. Vår ambisjon er at Norge skal 
være en ledende kulturnasjon, og nå har vi, i 
likhet med  store kulturnasjoner som Tyskland, 
Frankrike og Italia en boklov, sa Tajik under 
pressekonferansen.
 – Det er ikke ofte at en samlet bransje klapper 
i takt for en kulturminister, sier generalsekretær 
i NFF, Trond Andreassen, som har vært i bok-
bransjen i nærmere 30 år.
 Han kunne glede seg over den nye bok-
loven, som ble framlagt på Litteraturhuset i 
Oslo for en samlet norsk bokbransje og alt som 
kunne krype og gå av kulturpresse. 

 – Den nye loven består av fire pilarer: den 
er obligatorisk for alle, den inneholder avan-
seregulering med et tak på 50 prosent, den 
inneholder også faglitteratur og e-bøker, og 
den skal sikre like konkurransevilkår for alle, 
sa Tajik da hun presenterte loven. 
 Loven omfatter alle aktørene i bokbransjen, 
uavhengig av om de tilhører Forleggerforenin-
gen eller Bokhandlerforeningen eller ikke.
 – Vi er samlet sett veldig fornøyde med 
loven, særlig med at faglitteraturen for uni-
versitet og høgskoler innbefattes av den nye 
loven. Likeledes at e-bøker omfattes av loven, 
det var ikke mitt inntrykk inntil for nylig, at 
også e-bøker skulle være med i lovforslaget. Så 
det er vi veldig glade for, sier Andreassen. 

Regjeringen går inn for boklov
På en pressekonferanse kunne kulturminister Hadia Tajik erklære dagen fredag 26. april 2013 for historisk: 
– Vi har gjort det ingen trodde var mulig, så dette er en historisk dag, sa Hadia Tajik da hun presenterte 
regjeringens forslag til boklov for en samlet norsk bokbransje, som kvitterte med mange minutters applaus. 

  Tekst: Hilde Østby  Gunn Karin Gjul (Ap), som var en av de 
første som lanserte tanken om en boklov, som 
leder for Stortingets kulturkomité, kunne glede 
seg over at arbeidet kom i havn langt raskere 
enn hun hadde forutsett. Da hun først lanserte 
ideen hadde hun tro på at det tidligst kunne bli 
en boklov i 2014/2015. 
 – Dette har gått mye fortere enn jeg hadde 
drømt om. Spesielt er jeg fornøyd med at e-bøker 
er med i loven, for i motsetning til det kritikerne 
hevder, fører det til større innovasjon. Nå vil ikke 
forlagene være redde for å lansere e-bøker og nye 
løsninger, siden de, i likhet med papirbøkene, er 
omfattet av loven om fastpris, sier Gjul. 
 – Vi vil med dette markere at en bok er en bok 
uansett, derfor er e-bøker med i bokloven, sier Tajik. 
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Reidunn Evjen, Knut Boe 
Kielland, Tone Øiern
Dobbelt opp. Om psykiske 
lidelser og rusmisbruk
306 sider
Universitetsforlaget, 2012

Mellom 4000 og 6000 men-
nesker i Norge har alvor-

lige psykiske lidelser og ruslidelser samtidig, og 
i tillegg har mange med alvorlig ruslidelse også 
betydelige psykiske plager. I tillegg har mange 
en kompleks livssituasjon som de trenger hjelp 
til å komme seg ut av. Denne boken presenterer 
utfordringer som denne pasient- og brukergrup-
pen møter. Den formidler kunnskap både om 
hvilke psykiske lidelser og ruslidelser det dreier seg 
om, om utredning, pasientbehandling, hjelp til å 
skaffe og beholde en bolig og å komme i menings-
fylt aktivitet. Boken gir også eksempler på god 
behandling og oppfølging av disse menneskene 
og beskriver modeller for samarbeid. Dette er den 
andre, omfattende revideringen av boken der det 
er tatt hensyn til resultater fra de seneste årenes 
forskning og kvalitetsutvikling innenfor feltet.

mye vet vi egentlig om dem? Om deres problemer, 
lengsler og drømmer? Hva kjennetegner israelsk 
identitet? I denne innsiktsfulle boka får du møte 
vanlige israelere – mennesker som forsøker å leve 
normale liv under unormale omstendigheter. De 
representerer toneangivende miljøer og ideologier. 
Det handler om israelerne som ikke når avisover-
skriftene, men lever sine liv med, i og i skyggen av 
den israelsk-palestinske konflikten. Skal du ha mu-
lighet til å forstå Midtøsten og menneskene som 
bor der, er Israelerne umulig å komme utenom.

Per Lars Tonstad
Mari Boine. Fly med meg!
331 sider
Kagge Forlag, 2012
ISBN: 978-82-489-1189-0

Hva er det med Mari Boine? 
Hun fenger lyttere fra alle 
landets – og verdens – hjørner 

med sin stemme, uansett om det er joik eller 
andre rytmer som kommer ut. Hun har fornyet og 
modernisert den samiske musikken ved å oppta 
elementer fra både jazz, rock og folkemusikk. 
Boine vokste opp i et strengt læstadiansk hjem 
hvor joiken var bannlyst og de gamle fortellingene 
hadde liten plass. Etter hvert vokste trangen til å 
bli kjent med sin egen musikkarv og filosofien bak 
den og å uttrykke seg musikalsk. Hun ville gjøre 
opprør mot undertrykkelse og den altoverskyg-
gende fornorskingspolitikken, et opprør som i stor 
grad har preget Boines liv og kunst. I denne boka 
får vi høre om det å bli mor, om kjærlighet og svik, 
drama og tragedie, om å bli musiker og verdens-
kjent kunstner, og om hvordan hun har kommet dit 
hun er i dag. Forfatteren er frilansjournalisten Per 
Lars Tonstad, som ble kjent med Mari Boine under 
studiene ved lærerhøgskolen i Alta på 1980-tallet.

Jan-Erik Ebbestad Hansen
Da Norge mistet dyden. 
Mykle-saken, ytringsfriheten 
og kampen om moralen
291 sider
Unipub, 2011
ISBN: 978-82-7477-475-9

Da Agnar Mykles roman 
Sangen om den røde rubin ble 

publisert i 1956, var det norske samfunnet preget 
av moralsk angst og opprør. Tegneserier som 
Fantomet og Hoppalong Cassidy ble oppfattet som 
voldelige. Men det som først og fremst utfordret 
var de nye fremstillingene av nakenhet og seksuali-
tet. Den tradisjonelle moralen var under angrep fra 
smusslitteratur, skjønnlitteratur og vitenskap. Det 
var ikke bare menneskesyn, ytringsfrihet og moral 
som var under press, det dreide seg om en trussel 
mot selve samfunnsordenen. Da Norge mistet dyden 
er en ny fremstilling av et av de store slagene i 
kulturkampen på 1900-tallet. Mykle-saken blir 
her plassert i en bred idéhistorisk sammenheng. 
Samtidig kaster boken nytt lys over fremveksten av 
det liberale samfunnet i Norge. 

Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 30.01.13 – 02.05.13, 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. januar 2013 har ca. 4 800 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond siden 
starten i 1978.

STIPENDBØKER

Henrik Syse
Noe å tro på. En filosofs 
tanker om tro i vår tid
169 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: 978-82-02-36409-0

Mange er på søken etter noe 
å tro på, og i dagens samfunn 
kan vi velge og vrake mellom 
kristendom, buddhisme og 

engler. Andre mener at det ikke er plass til religiøs 
tro i vår tid. I dette motsetningsfylte landskapet vil 
Henrik Syse rydde og sortere, og han tar leseren 
med på en åpen samtale om tro. Syse mener selv at 
religiøs tro gir mening og fyller et viktig rom i vårt 
moderne samfunn. Troen gir forankring i en tid 
med sterke vinder og rask omskiftning. Et bevisst 
forhold til vår egen trostradisjon åpner også for en 
forståelse av andre menneskers tro og livssyn.

Kari Vogt
Husets folk. Shia-islam i det 
21. århundre
218 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-32783-5

Iran er nøkkelen til å forstå 
forholdet mellom den mus-
limske verden og Vesten. Og 

nøkkelen til å forstå Iran er shia-islam.
I løpet av bare noen tiår har Irans geopolitiske 
betydning økt dramatisk. Landets regimekri-
tiske og aktive reformbevegelse får stadig større 
oppmerksomhet og gjennomslag. Shia-islam er en 
viktig del av dette bildet, og retningen har lenge 
vært den minst studerte og minst kjente grenen av 
islam. Boken Husets folk, som blant annet bygger 
på Kari Vogts egne reiser i Iran, gjør noe med 
det. Kari Vogt er prisbelønnet forfatter og en av 
Norges fremste eksperter på og formidler av islam. 
Gjennom en rekke kritikerroste bøker har hun vist 
både bredden og dybden i den religiøse tradisjo-
nen og erfaringen. Og minst like viktig: Hun har 
vist og fortalt hvordan religionen virker sosialt, 
kulturelt og politisk i vår egen tid. Husets folk er 
forskningsformidling på sitt reneste og beste. 
Gjennom klart språk, tydelige resonnementer og 
aktuelle spørsmål, legger Vogt lupa over et land 
og en region som leserne vet lite om, men som 
påvirker og angår oss alle.

Geir Follevåg
Mafiakoden. Mafia som 
estetisk fenomen
381 sider
Humanist forlag, 2012
ISBN: 978-82-92622-89-6

Synest du Don Vito Corleone 
er kul? Håper du Tony Sopra-
no ikkje blir fengsla og dømt? 

Sympatiserer og identifiserer du deg med Don 
Vito og Tony? Heiar du på mafiaen i kampen mot 
politiet? Denne boka dreiar seg mest om oss som 
mafiakonsumentar. Kva er det ved desse filmane, 
tv-seriane og bøkene om mafiaen som fengjer oss 
i så stor grad trass i det moralsk forkastelege? For 
å forstå mafiakoden, nyttar forfattaren ei rekkje 
teoretiske innfallsvinklar for å kaste nytt lys over 
mafiaen som fenomen. Når ein analyserer til dømes 
The Sopranos, The Wire og Gudfaren-filmane, viser 
det seg at mafiaen er eit gjennomestetisert feno-
men. Er det det estetisk appellerande som trugar 
med å setje til side det moralske kompasset vårt?

Hanne Eggen Røislien
Israelerne. Kampen for å 
høre til
295 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-29334-4

Helt siden nasjonen Israel 
erklærte sin selvstendighet i 
1948, har landet vekket sterke 

følelser. Men hva med dens innbyggere? Hvor 
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Trond Klungseth Lødøen og 
Gro Mandt
Vingen – et naturens kolossal-
museum for helleristninger
460 sider
Akademika forlag, 2012
ISBN: 978-82-519-2906-6

Vingen er Sør-Norges største helleristningsområde 
med om lag 2200 figurer. Det ligger i Bremanger, 
på ytterkysten av Sogn og Fjordane, i et landskap 
som knapt har endret seg siden bildene ble laget 
for mer enn 6000 år siden. Feltet ble første gang 
offentliggjort i 1912 og har siden den gang vært 
gjenstand for vedvarende dokumentasjonsoppga-
ver, men omfanget har bare i beskjeden grad blitt 
publisert tidligere. Med grunnlag i 100 år med 
dokumentasjon og forskning tar forfatterne oss 
med på en forskningshistorisk reise fra bildene ble 
kjent: De viser hvilken forståelse man har hatt av 
området til ulike tider, gir leserne innblikk i sin 
egen forskning og oppsummerer status for Vingen. 
Boken presenterer oss også for menneskene som 
har levd i området de siste århundrene og livnært 
seg via marginalt jordbruk og fiske, og som endelig 
bidro til at bildene ble kjent for offentligheten. 
Boken gir også en oversikt - i katalogform - over 
alle helleristningene som er kjent i området, og den 
gir en unik innsikt i ristningstilfanget i Vingen.

Gudmund Skjeldal
Diktaren i bombeflyet – ein 
biografi om Nordahl Grieg
460 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-33511-3

Diktaren Nordahl Griegs 
liv er på same tid eventyrleg 
og hektisk. Historia startar i 
Bergen i 1902, går om Kapp 

det gode håp, Alta, Oxford, Shanghai, Paris og 
Reykjavik, så Moskva og Madrid, og endar i eit 
fly over Berlin i 1943. Han var forfattar og reporter, 
ein verdsborgar og ein patriot, som valde å kjempa 
for sovjetkommunismen og mot fascismen. Grieg 
er opphavsmann til nokre av dei viktigaste dikta 
i nyare norsk historie. Eitt lese på radioen den 17. 
mai 1940, då Norge var kutta i to. Andre slept som 
flygeblad frå London. Samlingar løynde i botnen 
av eplekasser. Utvalde vers som nordmenn sette 
om til tysk, og blei dømt til døden for. Dikt lesne 
for norske soldatar i Afghanistan den 17. mai 2010. 
Dikt ungdommar song då dei sumde frå Utøya den 
22. juli 2011: Kvar hentar desse dikta krafta frå? 
Kvar henta Nordahl Grieg krafta frå?

Tor Busch
Verdibasert ledelse i offent-
lige profesjoner
185 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-450-1351-1

Offentlige profesjoner har 
alltid vært preget av sterke 
verdier – det gjelder både 

helsesektoren, utdanningssektoren, sosialsek-
toren, politiet og Forsvaret. I løpet av de siste 
tretti årene har store deler av offentlig sektor blitt 
omorganisert, og verdiene har kommet i bakgrun-
nen. I stedet har det blitt mer fokus på styring og 
kontroll. Mye tyder på at i årene fremover vil verdi-
ene på nytt spille en vesentlig rolle i utviklingen 
av offentlig sektor. Formålet med denne boken 
er å legge grunnlaget for utvikling av verdibasert 
ledelse i offentlige profesjoner. Den gir en grundig 
innføring i det som særpreger profesjoner og profe-
sjonelle verdier, og speiler dem mot det offentlige 
verdiuniverset, samtidig som de danner grunnlag 
for drøfting av profesjonsetiske problemstillinger. 
På denne bakgrunnen utvikles det en modell for 
verdibasert ledelse med vekt på både verdifor-
ankring og verdiutvikling. Til sist blir tre former 
for verdibasert ledelse gjennomgått: selvledelse, 
teamledelse og transformasjonsledelse.

Marit Hoen Kvam (illustrert av 
Ida Eva Margrethe Neverdahl)
Filiokus og Blåmann-Klå-
mann. Fortellingen om en 
vond hemmelighet
77 sider
Hertevig forlag, 2012
ISBN: 978-82-8216-133-6

Filiokus skal gå ærend for mamma. På veien går 
han forbi Blåhuset hvor Blåmann bor. Han er veldig 
snill og grei. Blåmann ber Filiokus kjøpe kaker 
og inviterer på kalas med mye godt å spise. Nam, 
nam. Det viser seg etter hvert at Blåmann ikke 
er så snill. Han begynner å klå på Filiokus: Han 
blir til Blåmann-Klåmann. Dette blir den vonde 
hemmeligheten til Filiokus. Dette er en bok som 
voksne bør lese sammen med barnet. Til hjelp og 
veiledning finnes en egen fagdel bakerst i boka, hvor 
forfatteren med bakgrunn i teorier og erfaringer 
forklarer hva som skjer. Hensikten med fagdelen 
er å gi den voksne leseren mer innsikt i problem-
området seksuelle overgrep, og forslag til hva man 
kan gjøre og hvor man kan henvende seg hvis det 
oppstår mistanke om overgrep. Både bildeboka og 
fagdelen kan leses av alle, men passer ekstra godt 
i pedagogiske sammenhenger, som barnehager og 
skoler. Den egner seg også på venteværelset hos lege 
eller helsesøster, eller til høytlesning på et bibliotek. 
Marit Hoem Kvam er doktor i spesialpedagogikk og 
har arbeidet med temaet seksuelle overgrep i mange 
år. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekt i 
samarbeid med Redd Barna, som også har skrevet et 
forord til boka.

og nærværende i øyeblikket og utfordrer vår evne 
til å være til stede og følelsesmessig tilgjengelige 
i terapirommet, som i livet ellers. Å finne frem 
til barnets meningsunivers blir avgjørende for å 
opprette et fellesskap som gir vekstmuligheter. 
Psykoterapi handler i stor grad om «å gjenfinne det 
store i det lille», der tilstedeværelse og kunnskap 
skaper et nødvendig paradoks. Psykoterapi er en 
prosess kjennetegnet av gjensidig utveksling der 
intersubjektive hendelser og mikroprosesser utgjør 
et fundament. Forfatteren bruker sine mange års 
erfaringer til å gi oss et innblikk i hva intersubjek-
tivitet handler om i den daglige terapeutiske hver-
dagen, og dens betydning for barnets utvikling. 
Intersubjektivitet belyses ved hjelp av utviklings-
psykologi, filosofi, spedbarnsforskning og sterke 
historier fra møter med barn. Forfatteren hjelper 
oss til å gå i dialog med barnet.

Yngve Nedrebø og Paul 
Sedal (red.)
Følgende bidragsytere 
har fått stipend: Bjørn 
Davidsen, Per Helge Mar-
tinsen, Ingebjørg Jensen, 
Sven-Erik Grieg-Smith
Bombemål. S/N 102 Ber-
gen. De allierte bombe-
angrepene på Laksevåg i 
1944 og 1945
423 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-430-0702-4

Gjennom de allierte bombeangrepene i oktober 
1944 og januar 1945 ble store deler av Laksevåg i 
Bergen lagt i ruiner. 193 sivile ble drept, av disse 
var 61 barn ved Holen skole. Laksevåg er et av 
de områdene i Norge som ble hardest rammet 
av krigshandlinger under andre verdenskrig, og 
mange historier er fortalt om hva som skjedde. 
Denne boken presenterer nytt materiale om 
bakgrunnen for og gjennomføringen av angrepene. 
Kildene forteller om diskusjoner og tvil hos de 
allierte under planleggingen. De valgte likevel å 
sette i gang, i håp om å få redusert den tyske ubåt-
aktiviteten. Men fikk bombingen betydning for å 
bekjempe de tyske ubåtene eller redusere trusselen? 
Blant de overlevende var mange barn med sterke 
opplevelser av bombenedslag og voldsomme øde-
leggelser. Mange mistet hjemmet, nære slektninger 
og klassekamerater. Smerter og savn måtte de bære 
med seg, uten å kunne klage. Lenge etter søkte 
noen av dem om krigsskadeerstatning. Mange ble 
avvist og skadene ble bagatellisert. Det er også en 
del av denne historien og denne boken.

Bjørg Røed Hansen
I dialog med barnet. Inter-
subjektivitet i utvikling og i 
psykoterapi
240 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42204-9

Hva innebærer et terapeutisk 
møte? Dette spørsmålet danner 

utgangspunktet for å forstå mer av hva som skjer her 
og nå i psykoterapi med barn. Barn er umiddelbare 

John Roald Pettersen
Finn spor fra fortida
71 sider
Orkana, 2013
ISBN: 978-82-8104-217-9

Hvordan så det ut i nærmiljøet 
på oldemor eller tippoldefars tid? Hvilke spor kan 
man finne i dag som forteller noe om gamle dager? 
Finn spor fra fortida er en håndbok for barn (ca 9-13 
år) om hvordan de kan finne spor fra gamle dager. 
Kanskje er det mulig å se rester etter en gammel 
ferdselsvei, en gammel steinbru, eller kaia der 
lokalbåten la til? Kanskje finnes det minner om 
tidligere industri eller håndverk – eller spor fra 
siste verdenskrig? Boka er en veiviser i hvordan 
barn kan gå på jakt etter kulturminner, hvordan de 
kan tolke sporene de finner, og hvordan disse spo-
rene kan settes inn i en kulturhistorisk sammen-
heng. Boka har oppgave- og aktivitetsforslag etter 
hvert kapittel. Finn spor fra fortida er innbundet og 
gjennomillustrert.
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  BAK BOKA

Bjarne Riiser 
Gundersen og 
Poul Erik Tøjner
Skrik. Historien 
om et bilde
415 sider
Press, 2013
ISBN: 978-82-
7547-320-0

– Egentlig er dette klassisk oppdragsskri-
ving, selve ideen oppsto i forlaget for ti år 
siden. Da ga Poul Erik Tøjner ut Munch – 
med egne ord, kåret til årets kunstbok i New 
York Times, og tanken den gang var at det 
skulle skrives en serie bøker som tok for seg 
enkeltkunstverk. Ideen var nok i overkant 
ambisiøs og det er ikke mange kunstverk 
som tåler en hel dokumentarbok. Få andre 
motiver enn «Skrik» kunne bære et sånt 
prosjekt, forteller Bjarne Riiser Gunder-
sen, som i 2008 fikk i oppdrag av forlaget 
Press å skrive boka sammen med Tøjner. 
Han skrev på boka i et år, hele høsten 2009 
og hele våren 2010. 
 – Jeg fikk syv månedsverk til å skrive 
boka, så jeg kjøpte meg fri fra jobb, og med 
100 000 kroner fra Fritt Ord og forskudd 
fra forlaget hadde jeg nok til å sitte og 
arbeide det året.
 – Uten Munchmuseets gode fors-
kningsbibliotek ville det ikke vært mulig 
å fullføre på et år, da ville jeg brukt et halvt 
år bare på å grave opp relevant litteratur. 
Første dag på jobb fikk jeg alt som fantes 
om «Skrik» i biblioteket til Munchmuseet, 
bibliotekarene kjenner Munch-litteraturen 
ut og inn, og der finnes også Munchs egen 
boksamling, sier Riiser Gundersen. 
 Han skulle skrive brorparten av boka, 
mens Tøjner, som er direktør for Louisiana 
Museum for Moderne Kunst i Danmark, 

skulle bygge ut 
boka med essays. 
Høsten 2012 var 
boka i ferd med å 
ferdigstilles, men så 
skulle Petter Olsen 
selge sin versjon av 
«Skrik» og da fulgte 
Riiser Gundersen 
salget av maleriet. 
 – Det ga en egen 
dimensjon å følge 
salget av maleriet, 
og det ble et eget 
kapittel. Og når det først hadde gått så lang 
tid, ventet vi med lanseringen av boka til 
februar i Munch-året 2013. Feiringen hjel-
per boka, den får drahjelp hele dette året 
av diverse arrangementer, forteller Riiser 
Gundersen. 
 Da boka kom ut 8. februar, var det til 
solid pressedekning. 
 – Munch-jubileet, bildets berømthet 
og kanskje det faktum at jeg er journalist 
selv, bidro til at det ble mye mer lanse-
ringspresse enn det jeg hadde trodd, det 
var omfattende omtale av at boka kom ut. 
Men det har kommet bare to anmeldelser 
i rikspresse: Aftenposten og Klassekam-
pen. Det er litt overraskende, men kanskje 
også logisk: Det er jo en bok som kan falle 
mellom flere stoler, en kunstbok som ikke 
er en kunstbok. Som bokprosjekt mener vi 
likevel at den er nyskapende, det er ingen 
bokprosjekter i verden som er tilsvarende 
og som favner filosofi, essay, krim – en 
kulturhistorie fortalt gjennom historien 
om ett bilde. Men man kan ikke kjefte 
på at man ikke får anmeldelser, selv om 
jeg som forfatter skulle sett at det var flere 
anmeldelser som vurdert boka som verk, 
sier Riiser Gundersen.  

Eirik Veum
Nådeløse nordmenn. Stats-
politiet 1941-1945
1007 sider
Kagge forlag, 2012
ISBN: 978-82-489-1174-6

For første gang fortelles 
historien om et stort antall 
nordmenn som gjorde seg 
skyldige i grove krigsfor-

brytelser på norsk jord. Under andre verdenskrig 
opprettet NS-regimet og den tyske okkupasjons-
makten en rekke organisasjoner som skulle operere 
i Norge med norsk personell. En av disse var 
Statspolitiet, en politisk spesialavdeling i politiet. 
Fra juli 1941 skulle enheten etterforske og slå ned 
på motstandsvirksomheten i landet i tillegg til å 
drive grensekontroll. I Statspolitiet utviklet det 
seg et brutalt miljø. De norske polititjenestemen-
nene utførte ugjerninger som savner sidestykke i 
norsk historie. Boka gir inngående opplysninger 
om krigsforbrytelsene og de ufattelige overgrepene 
som ble begått. Med bakgrunn i et omfattende 
kildemateriale kaster Eirik Veum lys over en ube-
hagelig side av norsk krigshistorie som hittil har 
vært lite belyst.

Tollef Thorsnes
Tresløydhistorie. Frå hendig til 
unyttig?
137 sider
Abstrakt, 2012
ISBN: 978-82-7935-330-0

Boka handler om tresløydens 
historie i skolen. Den ser på 
hva som kjennetegner tresløy-

dens utvikling, hvilke dannelsesidealer som ligger 
bak, og hvordan dannelsesidealene har utviklet 
seg i møte med nye og skiftende skoleplaner. Har 
litteraturliste.

militære forvaltningen fra Oslo. Etter felttoget 
ble deres store sak innføring av tvungen arbeids-
tjeneste og fredsslutning med Tyskland. I tillegg 
stod gjenoppbyggingen av et norsk forsvar under 
nazistyret og norsk kolonisering av det sovjetiske 
Kvitsjø-området sentralt. Boken bringer nye og 
overraskende opplysninger fra kilder som ikke 
tidligere er brukt av norske krigshistorikere, og 
den setter spørsmål ved om NS-offiserene var Like 
gode nordmenn? Denne boken er andre del av Den 
norske militærfascismens historie 1930–45 og tar for 
seg selve krigsårene fra statskuppet 9. april 1940 til 
frigjøringen i 1945.

Lars Borgersrud
Vi er jo et militært parti. Den 
norske militærfascismens 
historie. Bind I
448 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-304-0059-3

Quislings kupplaner fra 1932 
blir for første gang inngående 

dokumentert. Det var en sentral krets av norske 
offiserer som startet NS og NS’ forløper Nordiske 
folkereisning. De ville tilbake til en stat under mi-
litær kommando. Denne kretsen fikk med en gang 
oppslutning fra kretser i næringslivet og ytre høyre i 
politikken. Ideologien deres var en sammenføyning 
av generelle rasistiske strømninger, antisemittisme, 
høyre-radikal anti-parlamentarisme og offisersfas-
cisme. I motsetning til oppfatningen til historike-
ren Magne Skodvin og hans elever, argumenterer 
forfatteren for at Quislings statskupp 9. april 1940 
ble utført i tråd med Hitlers planer. Denne boken 
bringer fram i lyset en mengde nye, ukjente kilder 
fra de militære arkivene og fra NS-arkivene.

Lars Borgersrud
Like gode nordmenn? Den 
norske militærfascismens 
historie. Bind II
648 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-304-0096-8

De norske offiserene bak 
NS og bevegelsen Nordiske 

Folkereisning preget den norske krigshistorien som 
statsbærende parti. De ønsket et endelig oppgjør 
med arbeiderbevegelsen og det parlamentariske 
styresettet i Norge, og ville innføre en korpora-
tiv kommandostat for den nordiske rase. Denne 
kretsen av lovende norske offiserer stilte seg til 
rådighet for tyskerne under angrepet på Norge i 
1940. Mens kampene pågikk, gjorde de stor suksess 
med offisersopprør mot regjeringen og deltok i den 
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Thomas Mathiesen
Kritisk sosiologi 
– en invitasjon
303 sider
Novus, 2011
ISBN: 978-82-7099-598-1

I denne boken tar Thomas 
Mathiesen et oppgjør med 
det han kaller «tradisjonell 

sosiologi», sosiologi som ikke stiller grunnleg-
gende kritiske spørsmål til de forhold sosiologien 
undersøker. Kritisk sosiologi avslører konvensjonell 
visdom, den har frigjøring som mål, den bygger 
på en grunnleggende kritisk innstilling og setter 
de konkrete hendelser og funn inn i en større 
samfunnsmessig sammenheng. Mathiesen gir en 
rekke eksempler fra sine egne konkrete erfaringer, 
og bygger i stor grad på den aksjonsforskning som 
han har vært engasjert i gjennom mange år og 
resultater fra den. 

Øystein Sjaastad og Jørgen 
Gaare
Hva er vitsen? Humor fra 
Homer til Simpson
191 sider
Tell forlag, 2012

Noen føler seg høye ved å 
latterliggjøre andre. Andre 
opplever befrielse ved en god 

vits. En tredje gruppe tyr til humoren for å holde 
ut med livets motsigelser og absurditeter. Med 
utgangspunkt i disse tre humorteoriene – overlegen-
het, forløsning og inkongruens – tar forfatterne oss 
med på en filosofihistorisk reise krydret med et rikt 
utvalg av vitser og gode historier. Men hva er vitsen? 
Her møter vi synspunktene til noen av dem som 
har gjort inntrengende forsøk på å forstå hva humor 
er: fra Homer, Platon og Aristoteles til Hobbes, 
Bergson og Freud – og Homer Simpson. Dessuten 
tar den for seg en rekke ulike aspekter ved humoren 
og latteren: den grensesprengende, blasfemiske og 
ondskapsfulle overlegenhetshumoren, kristelig hu-
mor som «sakristihumor» og spottehumor, ekstatisk 
latter som uttrykk for det respektløse, groteske og 
folkelige, den satiriske og selvironiske humor, den 
edle, dannede og smakfulle humor, etnisk humor, 
harry-humor, mobbehumor, blondinehumor, svart 
humor, galgenhumor, terapeutisk humor, ondskaps-
full humor, aggressiv humor.

Steinar Grimenes
… angen frå vår stutte tid. 
Ein studie i Tarjei Vesaas’ 
forfattarskap
506 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0055-2

Tarjei Vesaas er ein av dei 
fremste forfattarane i norsk og 

nordisk litteratur på 1900-talet. Denne monogra-
fien er den første i seinare tid som tar for seg eit 
stort utval av forfattaren sine romanar, noveller og 
dikt, og som dermed gir ei samla framstilling av 
forfattarskapen. Jamvel om boka legg vekt på heil-
skapen i forfattarskapen og forholdet mellom dei 
ulike tekstane, kan ho også lesast i delar, alt etter 
ulike lesarinteresser for bestemte tekstar eller sjan-
grar. Forfattaren studerer tekstane ut frå historiske, 
estetiske og litterære perspektiv, og boka vil vere 
interessant både for allment litteraturinteresserte, 
norsklærarar, litteraturstudentar og fagpersonar i 
høgre utdanning. 

Anne Helgesen
Bokken Lasson. Neste dag 
stod hun like fornøiet
354 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-29330-6

Bokken Lasson (1871-1970) 
var en av regjeringsadvokat 
Christian Lassons åtte res-

surssterke døtre. Hun vokste opp i villastrøket 
bak Slottet, deltok både i indremisjonens strengt 
pietistiske miljø og i bohemens ville liv, utdannet seg 
som romansesanger, men ble etter hvert stor stjerne 
på tyske kabareter og varieteer før hun vendte hjem 
og startet Chat Noir i Kristiania. Hennes kjærlig-
hetsliv var like fullt av dramatiske begivenheter 
som hennes yrkesliv; storesøster Oda ødela hennes 
ungdomsromanse med Jappe Nilssen, lillesøster 
Soffi intrigerte og sjarmerte seg til ekteskap med 
Bokkens store kjærlighet, den danske dikterhøvdin-
gen Holger Drachmann. Bokkens altomfattende 
kjærlighetsforhold til dikteren er blitt til «et hellig 
vennskap» da hun skrev sine selvbiografiske bøker, 
Slik var det dengang (1938) og Livet og lykken (1940). 
Bokken giftet seg med den russiske flyktningen 
Michael Feofanoff, men han stakk av med hele 
hennes formue. Hennes annen ektemann, Vilhelm 
Dybwad, ga henne imidlertid en trygg havn og ble 
også medansvarlig for Chat Noirs store suksess.

Ragnhild Lund Ansnes
Liverpoolhelter. Helter fra 
Anfield rett fra hjertet
263 sider
ISBN: 978-82-8-299837-51-4

Boka inneholder portretter av 
14 Liverpool FC-helter fra de 
siste 50 årene av fotballklub-

bens historie. De som er intervjuet er: Phil Neal, 
Ian Rush, Phil Thompson, Kevin Keegan, Tommy 
Smith, David Fairclough, Jamie Carragher, Ian 
Callaghan, Bruce Grobbelaar, John Barnes, Alan 
Kennedy, Roy Evans, Steve McManaman og Rob-
bie Fowler.

Trond Johannessen og 
Hege Jacobsen
Afghantepper
52 sider
Trojo orientalske tepper, 2011
ISBN: 978-82-998745-2-6

Som en konsekvens av den 
gode mottagelsen av heftet 
fra 2010 om Afshar-tepper, 

publiserer forfatterene et tilsvarende hefte om en 
av de mest distinkte og populære teppetypene som 
finnes i handelen – afghanske tepper. Basert på 
tallrike reiser til Afghanistan og det nordvestlige 
Pakistan gjennom mer enn 25 år har forfatterene 
skaffet seg en betydelig samling av disse praktfulle 
teppene med sine rike rødnyanser og velkomponerte 
geometriske mønstre. Heftet, som er på  52 sider,  
inneholder fargefotografier og omtale av 32 afghan-
ske tepper fra utvalget i teppeforretningen på Grini 
Mølle, i tillegg til bakgrunnsinformasjon om det 
turkmenske folket som i hovedsak har stått bak de 
tradisjonelle afghanske teppene.

Trond Johannessen og 
Hege Jacobsen
Afshar-tepper
35 sider
Trojo orientalske tepper, 2010
ISBN: 978-82-998745-1-9

I forbindelse med en utstilling av Afshar-tepper fra 
Kerman-provinsen i det sørøstlige Iran sommeren 
2010 utarbeidet Johannesen og Jacobsen et hefte 
med fotografier og beskrivelse av teppene, i tillegg 
til bakgrunnsmateriale om provinsen og folket bak 
disse nomade- og landsbyteppene. Heftet innehol-
der bilder og beskrivelse av 17 tepper og tekstiler fra 
Kerman-provinsen.

Trond Einar Jacobsen
Kinas skjulte prinser
303 sider
Dinamo forlag, 2012
ISBN: 978-82-8071-254-7

0,4 prosent av Kinas befolk-
ning eier 70 prosent av landets 
verdier. På Forbeś  lister over 
verdens rikeste finner vi Kinas 

«røde kapitalister» – sønner og døtre av landets 
kommunistiske pionerer. De såkalte «prinsene». Den 
første av disse prinsene – hovedpersonen i denne 
boken – heter Deng Pufang. Han er den eldste søn-
nen til Deng Xiaoping, også kjent som «Kinas sterke 
mann». Landet styres av noen få personer, stort sett 
menn, og blant disse finner vi prinsene. En av dem, 
Xi Jinping, ble partisjef i oktober 2012. Her snakker vi 
i mange tilfeller om skjulte makthavere. Prinsene er 
både rike og innflytelsesrike, men vanlige kinesere vet 
lite om dem. Opplysninger om deres familier, inn-
tekter og formuer regnes for statshemmeligheter og 
blir vanligvis sensurert både i pressen og på internett. 
Det eneste prinsene har arvet fra sine fedre, er makt. 
Denne makten har de gjort om til penger. Omfanget 
av denne korrupsjonen viser seg for eksempel i det 
faktum at ingen land i verden har så velstående poli-
tikere som Kina. Nyhetsbyrået Bloomberg har regnet 
ut at de 70 rikeste medlemmene av Folkekongressen i 
2011 hadde en samlet formue på 89,8 milliarder ameri-
kanske dollar. I denne boken viser Trond E. Jacobsen 
hvordan politikerne i Kina, og fremfor alt prinsene, 
har klart å bli styrtrike.

Eivind Engebretsen og 
Kristin Heggen
Makt på nye måter
156 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-02125-6

Makt kan være vanskelig å 
se. Særlig når maktbruk er 

pakket inn i språk og tekst. Offentlige dokumenter 
kan tilsynelatende virke grå og kjedelige, men når 
man ser nærmere etter, kommer makten til syne. 
Denne boken viser hvordan velferdsstaten i stadig 
stigende grad styrer gjennom myke, indirekte og 
appellerende former for maktutøvelse. Forfatterne 
analyserer blant annet stortingsmeldinger, akkredi-
teringsrapporter, skjemaer og helsetilsynsrapporter. 
Ved å se på dokumentene med et kritisk blikk gjør 
forfatterne makten tilgjengelig for refleksjon og 
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Dagny Holm (illustrasjon: Tora 
Marie Norberg)
Faktisk: Fugler 
32 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41990-2

Er det mange fugler der du 
bor? Kanskje du kjenner igjen 

noen av dem, som skjære og måke? Vet du hvorfor 
fugler har vinger, men ikke armer, og nebb isteden-
for munn? I denne boka blir du kjent med elleve 
forskjellige fugler, hva de spiser og hva slags liv de 
lever. Men først får du høre hva som skjedde da Erle 
prøvde å fly som en fugl.

kritikk. I tillegg til konkrete analyser av tekster 
inneholder boken introduksjoner til maktteori og 
metoder. Boken er skrevet for studenter, forskere 
og undervisere innenfor studier av helse- og vel-
ferdstjenester og for alle som er interessert i makt 
og maktanalyse.

  BAK BOKA

Åshild Eidem
Spillet om 
Gaza. Krigerne, 
smuglerne og 
aktivistene.
289 sider
Cappelen Damm, 
2013
ISBN: 978-82-02-
39441-7

I 2011 besøkte journalist Åshild Eidem 
Gaza for første gang, for å skrive repor-
tasjer og sondere mulighetene for å skrive 
en bok. 
 – Jeg hadde bodd i Midtøsten og job-
bet i Morgenbladet et år da en redaktør 
i Cappelen Damm kontaktet meg for et 
uformelt møte. Tanken på å skrive bok 
hadde streifet meg, særlig fordi jeg jobbet i 
et miljø der mange skrev bøker, og fordi jeg 
hadde mye kunnskap fra Midtøsten som 
jeg gjerne ville gå videre med. Men uten 
den kaffen med forlaget ville det nok tatt 
adskillig kengre tid før jeg hadde satset, 
forteller Åshild Eidem. 
 Etter dette skrev hun en prosjektskisse, 
som også var grunnlaget for en søknad til 
Fritt Ord om støtte og søknad til debu-
tantstipendet til NFF. Hun fikk 50.000 fra 
begge institusjoner. 
 – Det dekket en del, men den typen 
bok jeg skrev koster nok litt ekstra: Utgif-
ter til reise, tolker, sjåfør, krigsområdefor-
sikring, oppholdutgifter osv. kom på rundt 
40.000 kroner, sier Eidem. 
 – Det var også veldig begrenset hvor 
lenge jeg kunne være i Gaza. Jeg hadde 
bare to måneders visum, og i løpet av den 
tiden måtte det skje nok til å fylle en hel 
bok. Det var gambling: Kildene jeg ville 
følge levde i til dels skjulte og risikofylte 

miljøer, og jeg vis-
ste verken om jeg 
ville få tak i dem 
i utgangspunktet 
eller nok tid til 
at de kunne være 
hovedkarakterer 
i boken min. Da 
jeg kom tilbake 
til Norge, fortsatte 
usikkerheten: Før 
jeg kunne få kon-
trakt med Cappelen Damm måtte jeg ha 
noe å vise til. Jeg brukte tre måneder på å 
skrive de første 30 sidene. Det var en skik-
kelig kneik, forteller Eidem. 
 Etter at forlaget hadde sett begynnel-
sen av prosjektet og gitt henne kontrakt, 
løsnet det. Hun skrev 60 sider på en 
måned, og i løpet av et halvt år var hele 
førsteutkastet ferdig.
 – Med kontrakt fikk jeg mer guts og en 
redaktør å svare for, forteller hun. 
 Da boka ble lansert i januar 2013, 
var det til massiv omtale, og Eidem ble 
intervjuet om boka i over 10 forskjellige 
aviser, radio- og TV-kanaler. Den ble også 
anmeldt i Klassekampen, Aftenposten, 
Telemarksavisa, Vårt Land og VG, i tillegg 
til at Bergens Tidende hadde en kommen-
tar basert på boken. Nå er hun invitert til 
en rekke festivaler og foredrag i 2013.
 – Så jeg er absolutt fornøyd. Men jeg 
savner kritikk av hvordan den er skrevet. 
Fokuset har vært mer på tematikken enn 
bokens litterære kvaliteter, og det tror jeg 
gjelder mye sakprosa. Det er synd, for jeg 
ønsket å skrive en litterær dokumentar – og 
så kan man jo mene det var vellykket eller 
ikke. Men det jeg har blitt aller mest glad 
for å høre fra anmelderne er at boken er 
viktig, sier Eidem.

Dagny Holm (illustrasjon: Tora 
Marie Norberg)
Faktisk: Småkryp 
32 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41991-9

Du kjenner nok både maur, 
mygg og mark. Men det fin-

nes mange flere småkryp. De kravler og kryper og 
kryr overalt. Hva slags nytte har vi av småkryp? 
Hvorfor tror du myggen stikker? Hvordan lager flua 
summelyd? Hva bruker saksedyret saksa til? Slike 
spørsmål får du svar på i denne boka. Dessuten får 
du møte Markus, som venter på at larvene skal bli til 
sommerfugler.

Dagny Holm (illustrasjon: Tora 
Marie Norberg)
Faktisk: Tegn og symboler
32 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41992-6

Du kan sikkert lese mange 
skilt uten å se på boksta-

vene. Men vet du hvordan skiltet for strand ser ut? 
Kjenner du igjen kommunevåpenet for kommunen 
din? Kan du finne ut om jakka di tåler tørketrom-
mel? Denne boka handler om flagg og bilmerker, 
trafikkskilt og merkelapper, smilefjes og doskilt. Og 
du får møte Signe, som hjelper mamma å finne fram 
i et fremmed land.

Dagny Holm (Illustrasjon: Tora 
Marie Norberg)
Høytider og merkedager
32 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41993-3

Hva slags dager feirer du? 
Bursdag, 17. mai og nyttår, så 

klart, men hva mer? I denne boka kan du lære om 
tjue forskjellige festdager og få svar på spørsmål 
som: Hvorfor lurer vi folk 1. april? Hva er pinse? 
Hvem fant på Halloween? Hvordan feirer muslime-
ne id al-fitr? Men aller først får du høre om Helga, 
som vil at det skal være fest hver eneste dag.

Dagny Holm (Illustrasjon: Tora 
Marie Norberg)
Søppel
32 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41995-7

Du sorterer sikkert søppel 
hjemme hos deg. Men hvorfor 

er det så viktig? Hva kan du og familien din gjøre 
for at det skal bli mindre søppel? Hva skjer etter at 
du har puttet en flaske i panteautomaten? Hva kan 
du gjøre med klær som har blitt for små? I denne 
boka får du lære om gjenbruk og gjenvinning, og du 
får vite hva som skjer med søppelet når søppelbilen 
har hentet det. Dessuten blir du kjent med Hugo, 
som følger etter søppelbilen for å redde bamsen sin.

Dagny Holm (Illustrasjon: Tora 
Marie Norberg)
Mat
32 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41994-0

Hva har du spist i dag? Vet du 
hva den maten vi spiser egent-

lig er og hvor den kommer fra? Hvorfor trenger du 
forskjellige typer mat? Kan du spise vann? Hvordan 
blir dyr til kjøtt, og hvor kommer sjokolade fra? I 
denne boka får du høre om forskjellig slags mat som 
kroppen trenger og som vi liker å spise. Du møter 
også Mathilde, som er så sulten at hun nesten ikke 
greier å gå.
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historie, og de aller fleste fortellingene er om folk 
som har, eller har hatt, sitt arbeid i Nordmarka. 
Det er lagt stor vekt på å beskrive tidligere tiders 
skogsarbeid, livet på plassene i Marka før i tiden, 
plassenes historie og beboernes slektsforhold. Det 
er også lagt vekt på å beskrive den store betydnin-
gen som markaskogen har hatt for bygdefolket i 
Hakadal, Harestua, Lunner og Jevnaker. I tillegg til 
samtalene med skogsfolk består boken av faktabok-
ser om kulturminner og ulike hendelser i Marka, 
mange gamle og nye bilder fra Marka og en del 
egne markadikt. Forfatteren har fått benytte mange 
gamle bilder fra bildearkivet til Oslo Museum og 
Oslo Byarkiv. Til sist i boken er Kulturminnestien 
langs Skjærsjøelva omtalt.

Marina Pliassova
Marinas mesterstykker 2
86 sider
Transit, 2011
ISBN: 978-82-7596-207-0

Marinas mesterstykker – En 
klaverskole helt utenom 
det vanlige! Med Marinas 
mesterstykker 1–3 har Marina 

Pliassova skapt en spennende og instruktiv veiled-
ning som fører den unge utøveren rett inn i klange-
nes fargesprakende verden. Marinas mesterstykker 
2 fortsetter der del 1 slutter og lar eleven bli kjent 
med kvalitetsstykker fra mange tidsepoker, tradi-
sjoner og sjangere, både klassisk og moderne.

Helge Haakenstad
Skogfolkets rike. Markafolk 
forteller om sitt liv og virke i 
Nordmarka og Rausjømarka
247 sider
Skog og Varde, 2012
ISBN: 978-82-998267-1-6

Boken Skogfolkets rike består av 26 kapitler der folk 
fra Marka og bygdene omkring forteller om sitt 
liv og virke inne på skogen. Det er først og fremst 
skogsarbeideren og plassfolket som forteller sin 

Marina Pliassova
Marinas mesterstykker 3
78 sider
Transit, 2011
ISBN: 978-82-7596-208-7

Marinas mesterstykker – En 
klaverskole helt utenom 
det vanlige! Med Marinas 
mesterstykker 1–3 har Marina 

Pliassova skapt en spennende og instruktiv veiled-
ning som fører den unge utøveren rett inn i klange-
nes fargesprakende verden. Marinas mesterstykker 
3 fortsetter der del 2 slutter og lar eleven bli kjent 
med kvalitetsstykker fra mange tidsepoker, tradi-
sjoner og sjangere, både klassisk og moderne.

Søren Kierkegaard
Stadier på livets vei
Oversatt av Knut Johansen
581 sider
Oktober, 2012
ISBN: 978-82-495-0882-2

Stadier paa Livets Vei utkom 
i 1845, da Søren Kierkegaard 
var 32 år, og i de to foregående 

årene hadde utgitt Enten – Eller, Frygt og Bæven, 
Philosophiske Smuler og Begrepet Angest. Hans pro-
duktivitet var nesten ufattelig. Stadier kan leses som 
et motskrift til Enten – Eller, eller slik mange hadde 
tolket ham: som en som dyrket det estetiske. Det 
store temaet i Stadier paa Livets Vei  er ekteskapet, 
som prises som den virkelige og levende forening av 
det estetiske, det etiske og det religiøse. I dialektiske 
bevegelser uttrykker verket forskjellige holdninger 
til ekteskapet – som også speiler holdninger til kvin-
nen. Flere stemmer og karakterer dramatiserer både 
eksistensielle, tidløse og tidspregede følelser. Her er 
svirebrødrenes forakt, ektemannens lovprisning, den 
vaklevorne mannen som forsøker å komme seg ut av 
en forlovelse, og frateren som gir sine nøkterne kom-
mentarer til sinnsbevegelsene og dilemmaene.

Mikal Hem
Kanskje jeg kan bli diktator? 
En håndbok
172 sider
Pax, 2012
ISBN: 978-82-530-3544-4

Hvordan kan du lykkes som 
diktator? Her er svarene du 
trenger! Denne boken gir 
deg en praktisk innføring i 

hvordan du kan lykkes som diktator. Gjennom 10 
leksjoner lærer du det du trenger om alt fra makto-
vertakelse, via pengebruk, arkitektur, poesi og fa-
miliestyring, til kanskje det viktigste: å bygge opp 
en ordentlig personkult. Lær å kontrollere mediene 
og økonomien, lær å holde omverdenen fornøyd, og 
lær av Turkmenistans far Turkmenbashis forgylte, 
12 meter høye statue som til han døde alltid var 
vendt mot solen. Et unikt innblikk i diktatorenes 
forbløffende liv og levnet, spekket med anekdoter 
fra de fremste diktatorene i vår tid.

Kjell Erik Strømskag
Og nå skal jeg dø. Hospice-
bevegelsen og palliasjonens 
historie i Norge
395 sider
Pax, 2012
ISBN: 978-82-530-3500-0

Hva er bakgrunnen for den 
pleie, omsorg og smertelind-

ring som utfores innen norsk helsevesen for den 
som skal dø? I løpet av de siste førti arene har 
pleie og omsorg for den terminalt syke og døende 
gått fra frivillighet til fag. En sterk bevegelse av 
frivillige, inspirert av den engelske hospicebeve-
gelsen, satte den døendes situasjon på dagsorden 
for førti ar siden. Enkelte leger, og etter hvert 
mange sykepleiere, hjelpepleiere og andre, la ned 
en beundringsverdig innsats, særlig for dem som 
ønsket å dø hjemme. Men både internasjonalt og i 
Norge har det skjedd en endring de siste tjue årene. 
Palliasjon har blitt et fag, først og fremst legenes 
fag, akademisert og inkludert i det offentlige hel-
sevesenet. Har noe gått tapt på veien? Er dette en 
historie om mer medikamenter og mer byrakrati, 
der den døende bare blir en del av sykehjemmet 
og sykehusets rutiner? Eller var det en nødvendig 
fagliggjøring av et vanskelig felt?

Ottar Grepstad
Draumen om målet. Til-
standsrapportar frå Norge og 
Noreg
525 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7787-9

Denne boka er skriven med 
språket som innsats. Ved inn-

gangen til Språkåret 2013 gir den profilerte språkpo-
litikaren Ottar Grepstad ut boka for den som ønskjer 
påliteleg informasjon og nye tenkjemåtar om språk i 
Noreg. Direktøren ved Nynorsk kultursentrum gir 
seg ikkje før han har funne dei avgjerande fakta eller 
dei ukjende historiene. Boka er blitt til over tolv år 
som årstalar om den språklege tilstanden i Noreg. 
Dette er både ein journal frå 2000-talet og historiske 
perspektiv på ei samtid vi trudde vi kjende. I det siste 
kapitlet samlar forfattaren trådane til ein sterk argu-
mentasjon for nynorsk i det språklege mangfaldet.

Per Quale
Samarkand, Sarabande, Sara-
jevo. 24 oversetteriske essays 
om krig og elendighet
182 sider
Bokvennen, 2011

To dusin små essays oppholder 
seg ved ånds- og krigshistoris-
ke temata, med oversetteriske 
betraktninger som rød tråd. 

Fra mytisk tid, videre gjennom 2300 års kronome-
trert tid. De streifer krigshissere som Alexander 
den store, Vilhelm Erob reren, Djengis Khan, Karl 
XII, Napoleon, Bismarck, Hitler, Harris. Dveler 
ved grufulle søleslag i hundreårskrigen, tredveårs-
krigen, verdenskrigene. Og gruoppvekkende 
sjøslag! ved Svolder, Fimreite, i Nordatlanteren, 
Østersjøen. Skipsforlis. Flystyrter. Forfatteren 
gjør seg tanker om oversettelsesens vesen. Og 
uvesen. Samt om oversetteres skjebner: Overset tere 
knivstikkes, skytes, henges, halshugges, brennes. 
Noen blir ekshumert og kanonisert. Millioner av 
mennesker dør på disse boksidene. Og millioner 
av hester. Det opptrer en vrimmel av translatolo-
ger, såsom Ovid, Dolet, Tyndale, Ménage, Pope, 
Schleiermacher, Bassnett, Hermans, Daniels-
son. Et snes litterater nevnes i forbifarten, såsom 
Homer, Boccaccio, Münchhausen, Nabokov, Böll, 
Tunström, Andersson, Combüchen, Salinger, 
Musil, Mann, Lindgren, Fowles, Twain, Carroll, 
Dickens, Wilde, Conrad, Orwell, Le Carré. 
Språk- og værensfilosofer som Dilthey, Wittgen-
stein, Heidegger, Benjamin får hederlig omtale. 
Et dusin norske oversettere opptrer også. Ja: De er 
nevnt ved navn.

Ane Ringheim Eriksen
Stalins norske fanger
237 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-304-0084-5

I løpet av andre verdenskrig 
ble over 200 nordmenn tatt til 
fange av sovjetiske styrker og 
tvunget til å kjempe for livet i 

sovjetiske tvangsarbeidsleirer. Hva hadde ført disse 
nordmennene til Sovjetunionen, og hvorfor ble de 
satt i fangenskap i et alliert land? Ut fra tidligere 
utilgjengelig arkivmateriale både fra Norge og 
Russland, og gjennom intervjuer med gjenlevende 
fanger, kaster historiker Ane Ringheim Eriksen 
i denne boka lys over et glemt kapittel i krigshistorien.
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Øyvind, Kjell, Mari, Bjarne og 
Einar Bjorvatn
Men månen kan de ikke 
blende. Fem søsken minnes 
krigstida 1940-45
192 sider
Bokbyen forlag, 2012
ISBN: 978-82-92920-30-5

Vi er fem søsken som alle 
er født i 1930-åra, altså før den andre verdenskri-
gen. I vår barndom og ungdom var «førkrigs» et 
kvalitetsstempel, en antydning om soliditet og 
god vare. I dag ligger krigen og 40-åra så langt 
tilbake at minner blir møllspiste, og den verden 
vi vokste opp i, fortoner seg uvirkelig og rar. Den 
kollektive hukommelsen må revurderes. Derfor 
skriver vi – mens vi ennå husker. Far Aslak blei tatt 
av nazistene og var i Sachsenhausen i to år, mens 
mor Aase og ungene var igjen på Birkeland i Aust-
Agder. All korrespondanse er tatt vare på, og boka 
gir nære skildringer av en oppvekst i krigsskyg-
gen med skarpe observasjoner av lokalsamfunnet. 
Professor Kjell Bjorvatn er hovedforfatter, med god 
hjelp av søsknene Øyvind (historiker, forfatter og 
tidligere stortingsrepresentant), Mari (sykepleier), 
Bjarne (professor, WHO-ansatt) og Einar (NRK-
journalist i mange år).

Olaug Nilsen
Kjøkenbenkrealisme. Ærlege 
historier om tidsklemma
180 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-8131-9

Ofrar du barna for eit umen-
neskeleg karrierejag? Lar du 

dei veksa opp i barnehagen? Eller er du så dum at 
du vel vekk karriere, pensjonspoeng og inntekt? 
Kjøkenbenkrealisme er ei bok full av ærlege historier 
om familieliv i dag. Du møter heimeverande, 
deltids- og fulltidsarbeidande og får eit uvanleg 
innblikk i korleis småbarnsforeldre i dag organiserer 
kvardagen. Her vert ikkje småbarnstida idyllisert, 
men både søvnmangel, frustrasjonar, samanbrot og 
gleder kjem fram. Boka handlar òg om småbarns-
mora Olaug Nilssen. Det er ei rørande historie om 
hennar veg frå mykje jobbing og reising til å innsjå 
at ho måtte vere meir heime. Olaug Nilssen valde 
annleis etter at ho fekk barn, særleg etter at det synte 
seg at den eine sonen hennar har særskilte behov.

Liv Andersen og Egil Hyldmo
Folket som kunne fly
104 sider
Ego media, 2012
ISBN: 978-82-92361-11-5

Med fargerike klede, skinnande 
gullsmykke, staselege hestar og 

hemmeleg språk var dette folket eit fantasieggande 
innslag i bygd og by. Staten greidde nesten å utrydde 
folket gjennom menneskejakt, barnerov, tvangs-
sterilisering og lobotomering. I dag kallar folket seg 
tater, reisande og romanifolk og er godkjent som 
norsk mindretalsfolk. Folket som kunne fly er spekka 
med faktastoff og spennande og fryktelege eventyr og 
historier. Sju kjente tatrar fortel sine livshistorier.

Sølvi Sogner
«Og skuta lå i Amster-
dam…» Et glemt norsk 
innvandrersamfunn i 
Amsterdam 1621-1720
176 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-39067-8

1625-1725 var Nederlands 
«gylne århundre» økono-

misk og kulturelt. Folk fra hele Europa strømmet til 
landet. Unge nordmenn søkte sjøen som arbeidsplass. 
Også norske kvinner fant arbeid ute. For få år siden 
kom brev til norske sjøfolk i nederlandsk tjeneste 
overraskende for en dag. Her taler de med sin egen 
stemme. 8186 norske brudefolk tok ut lysning til 
ekteskap i landet. Hvem var de, hvorfor giftet de seg 
der? Hvordan var det å være norsk innvandrer i en 
storby for 350 år siden? Har deres kollektive biografi 

noe å si oss i dag? Det handler om kystkultur, sjøfart, 
kjønn, og ungdom og det å skape seg et liv. Et rikt 
billedmateriale er med på å kaste lys over tidens 
leveforhold.

Anders Frøstrup
Tømrerteori. Konstruksjoner 
i tre
577 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-38573-3

Tømrerteori inneholder gunn-
leggende fagkunnskap for 

tømrere. Boka er praktisk innrettet mot utøvelse 
av tømrerarbeid med særlig vekt på konstruksjo-
ner i tre. Boka er først og fremst aktuell for alle 
håndverkere i tømrerfaget: lærlinger, svenner og 
tømrermestere. Boka er en lærebok for håndverkere 
under opplæring og en nødvendig oppslagsbok for 
erfarne bygghåndverkere o.a. Boka vil også være 
nyttig for andre aktører i byggebransjen som for 
eksempel arkitekter og bygningsingeniører.

Mari Maurstad og Helene Uri
Zulu betyr himmel. Å være 
fadder
159 sider
Dreyer forlag, 2012
ISBN: 978-82-8265-053-3

Zulu betyr himmel er en bok om Mari Maurstad 
og barna i Zulufadder, en organisasjon hun startet 
i 2005. Organisasjonen hjelper i dag nesten tusen 
foreldreløse barn i Kwazulu Natal - eller Zululand 
- i Sør-Afrika. Disse barna har mistet sine foreldre 
i AIDS, en sykdom som er svært utbredt i denne 
regionen. Dette er en bok som viser at det nytter, 
at det faktisk går an å gjøre verden til et litt bedre 
sted. Turid Fosby Elsnes

Zeppelin. Elevbok 2A
119 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-34263-9

Elevboka gir systematisk 
innlæring av begreper, har 
nivådifferensierte oppgaver, 

introduserer bokstavene én etter én og har en les 
mer-del for elever som kan alle bokstavene. Boka 
har raskere progresjon, mer fokus på lesing og flere 
lesetekster enn Zeppelin start.

Turid Fosby Elsnes
Zeppelin. Elevbok 2B
119 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-34265-3

Elevboka gir systematisk 
innlæring av begreper, har 
nivådifferensierte oppgaver, 

introduserer bokstavene én etter én og har en les 
mer-del for elever som kan alle bokstavene. Boka 
har raskere progresjon, mer fokus på lesing og flere 
lesetekster enn Zeppelin start.

Turid Fosby Elsnes
Zeppelin. Arbeidsbok 2A. 
Trykkskrift
64 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-34272-1

Arbeidsbøkene skal utvikle 
leseforståing og rettskrivings-
kompetanse og blir gitt ut 

med store og små bokstavar (trykkskrift/stavskrift/
lykkjeskrift).

Turid Fosby Elsnes
Zeppelin. Arbeidsbok 2B. 
Lykkjeskrift
64 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-34280-6

Arbeidsbøkene skal utvikle 
leseforståing og rettskrivings-
kompetanse og blir gitt ut 

med store og små bokstavar (trykkskrift/stavskrift/
lykkjeskrift).

Erik Tunstad
Juks
276 sider
Humanist forlag, 2011
ISBN: 978-82-92-62272-8

Spørsmål: Hva har padder 
med påmalte brunstvorter, 
kald fusjon, Piltdown-mannen 
og N-stråler og den klonede 

hunden Snuppy til felles? Svar: De er alle resultater 
av vitenskapelig svindel. Denne boken er en kaval-
kade over smålåtne og storslåtte forskningssvind-
ler fra 1700-tallet og frem til i dag – fra Johann 
Beringers fossile frosker, komplette med hud, øyne 
og kjøtt på beina (og i ferd med å pare seg!), til vår 
egen Jon Sudbø, som en stakket stund fikk oss til å 
tro at vi kom til å dø av å ta en Paracet. Erik Tun-
stad diskuterer berømtheter som Darwin, Einstein, 
Mendel og Pasteur – og spør om man kan anvende 
nåtidens regler om redelighet i forskning på forti-
den. For hvor hadde vitenskapen vært i dag om vi 
ikke av og til, opp gjennom historien, hadde latt 
ett og annet råttent eple eller en og annen «eager 
lab assistant» følge Jenks lov? Juks er en morsom 
bok, selv om den handler om et svært viktig, meget 
alvorlig og til dels uhyre vanskelig felt. Her får du 
lese om de dummeste, de smarteste, de sleipeste og 
de mest spektakulære forskningssvindlerne verden 
hittil har sett – de som til nå er avslørt, vel å merke 
… Take a walk on forskningens wild side!
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Rolf Solberg
Bra Gib. Father of South 
Africa’s Township Theatre
173 sider
University of KwaZulu-Natal 
Press, 2011
ISBN: 978-1-86914-209-4

Dette er en opptegnelse over 
livet og verket til Gibson Kente 

- for mange bare kjent som «Bra Gib» – som har høstet 
anerkjennelse som Sør-Afrikas fremste dramatiker. 
Han var en ledende kulturpersonlighet i sin tid. Hans 
berømte musikalproduksjoner, som ble satt opp i 
perioden mellom midten av 1960-tallet og fram til 
2004, møtte begeistring blant publikum over hele Sør-
Afrika. Kentes turnerende show definerte sørafrikansk 
township-teater og skapte en basis fra hvilken mange 
svarte (og andre) sørafrikanske teater skulle vokse 
fram. Hans arbeid er hittil dårlig dokumentert, og 
alt arkivmateriale knyttet til oppsetningene forsvant 
i en brann. Dette er den mest omfattende oversikten 
over en mann som hadde et stort talent for teater og 
hadde stor innflytelse i sin tid, samt var omstridt og 
kontroversiell. Boken er delt inn i to deler. Leseren 
får en kronologisk oversikt over Kentes skuespill og 
publikums og kritikernes mottagelse av dem, og i til-
legg får man anekdotisk innsikt inn i Kentes berømte 
arbeidsmetoder fra de som kjente ham og jobbet med 
ham. Bra Gib tegner et fascinerende portrett av en 
mangefasettert mann, som både var dramatiker, lærer, 
musiker og entreprenør. Forfatteren er ikke redd for å 
tegne et bilde av kontroversen som omga ham. 

Berit Molander og Inger 
Lise Skauge
Lese lære lykkes
302 sider
Gyldendal, 2009
ISBN: 978-82-05-38058-5

«Reading is like furnishing 
your head inside», hevder J.K. 
Rawlings, suksessforfatteren 

av Harry Potter-bøkene. Nettopp det å skape gode 
og rike bilder i elevenes hoder, er ett av hovedtema-
ene i denne boka. Spesielt spennende og utfordren-
de er dette i leseopplæringen for minoritetselever, 
men alle lærere som har elever i begynnerfasen i 
lesing, vil ha nytte av boka. Lese Lære Lykkes dekker 
leseopplæring og det flerkulturelle aspektet i Ram-
meplan for allmennlærerutdanningen. Den gir ek-
sempler og svar på mange av de spørsmålene skolen 
stiller: Hvordan kan vi gjøre nytte av elevenes 
bakgrunn, deres kunnskaper og erfaringer i opplæ-
ringen? Hvordan kan vi få deres egne erfaringer til 
å bli et godt grunnlag for læring av norske ord og 
nye begreper? Lese Lære Lykkes er en praktisk bok 
som drøfter og anbefaler metoder som kan brukes 
i ulike faser av leseopplæringen. Den gir eksempler 
på og forslag til arbeidsmåter og ulike læringsa-
renaer i leseopplæringen. Kartlegging av lese- og 
språkferdigheter og organisering av opplæringen 
er også tema som tas opp. Dette er en bok som er 
aktuell både for studenter ved allmennlærerutdan-
ningene og for lærere i praksisfeltet.

Rolf K. Baltzersen
Digitale fortellinger i skolen. 
(Versjon april 2012)
134 sider
Pedia press, 2012
Boka ligger ute på nett.

En viktig grunn til at denne 
boka er blitt skrevet, er at lære-
planen i norsk skole stiller økte 

krav til bruk av digitale verktøy og sammensatte tekster 
i skolen. Det samme gjelder den nye lærerutdanningen. 
Mye kan tyde på at det å la elever lage digitale fortel-
linger kan være en god måte å innfri disse kravene. En 
annen grunn er at digitale fortellinger av mange blir 
regnet for å være en ny, moderne fortellingsform med 
stor appell. Med unntak av boken Digital storytelling in 
the classroom av Jason Ohler (2008) er det få bøker inter-
nasjonalt som retter seg spesifikt inn mot skolen som 
kontekst. Det er imidlertid økende interesse for temaet 
både i forhold til praktisk undervisning og forskning. 
Til tross for økende interesse, er det allikevel ennå ikke 
publisert en bok om temaet på norsk. Det er derfor 
behov for å formidle kunnskap om denne nye sjangeren 
i en norsk kontekst. En tredje grunn er at det er behov 
for en bok som kan sammenfatte en del av det prak-
tiske arbeidet som er gjort med digitale fortellinger i 
norsk skole. Selv om enkelte fagdidaktikere har skrevet 
artikler innenfor området, har det ennå ikke vært laget 
en helhetlig sammenfatning. Formålet med denne 
boken er derfor å beskrive den faglige bredden og alle 
de anvendelsesmuligheter som digitale fortellinger kan 
gi lærerutdannere og lærere. 

RedaktøR
Prosa – faglitterært tidsskrift
Prosa er  Norges største litteraturtidsskrift med et opplag på 6800. 
Tidsskriftet utkommer i 2013 i 19. årgang, med seks papirnummer 
årlig, samt publisering på nettstedet www.prosa.no. Prosa er en 
sentral premissleverandør i debatter om norsk sakprosa og faglitte-
ratur, gjennom artikler, bokessay, anmeldelser, arrangementer mm. 
Utgiver er Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), 
og et abonnement på Prosa er inkludert i medlemsavgiften. Prosa 
er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd. 
Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten. Se www.prosa.no 
for mer informasjon om tidsskriftet.
 Nåværende redaktør slutter ved årsskiftet 2013/14, og vi søker 
hans etterfølger. Redaktøren i Prosa har totalansvar for tidsskriftet, 
sammen med en redaksjonssekretær i 20 % stilling.

Redaktørstillingen innebærer blant annet;
•	 Idéskaping,	initiering,	redigering	og	produksjonsansvar	for	seks		
 Prosa-utgivelser årlig
•	Vedlikeholde	og	videreutvikle	tidsskriftets	omfattende	nettverk		
 av bidragsytere 
•	Forhandling	av	avtaler	og	oppfølging	av	design,	trykkeri/
 bokbinderi, distribusjon og salg
•	Utvikling	og	redigering	av	www.prosa.no
•	Selge	annonser	og	istikk	til	tidsskriftet,	inkludert	et	årlig	
 annonsebilag
•		Selge	abonnement	til	privatpersoner	og	institusjoner

Vi søker en person som har
•	Innsikt	i	og	overblikk	over	det	litterære	landskap,	særlig	norsk	
sakprosa
•	Inngående	kjennskap	til	norsk	bok-	og	mediebransje
•	Solid	erfaring	fra	redaksjonelt	arbeid
•	Skribenterfaring	og/eller	annen	relevant	erfaring	fra	journalistisk	
arbeid
•	Svært	god	skriftlig	fremstillingsevne
•	Gode	samarbeids-	og	administrative	evner

Vi er ute etter en selvstendig, kreativ og kunnskapsrik person som 
har tanker og ideer om videreutvikling av et informativt, spen-
nende og velskrevet tidsskrift – og som har evner og vilje til å sette 
sine tanker ut i livet. Vi ber om at søkere legger ved et notat der 
de	beskriver	hvordan	de	vil	videreutvikle	tidsskriftet	(ca.	én	side).
 Vi tilbyr en svært interessant og utfordrende stilling. Prosa har 
kontor i Uranienborgveien 2 i Oslo sentrum, men arbeidssted er 
fleksibelt. Redaktøren har redaksjonell frihet innenfor de rammer 
som redaktørplakaten setter, med forpliktelse til å ha en bred dek-
ning av alle sider ved norsk sakprosa og faglitteratur.
 Det vil bli inngått en avtale for en treårsperiode, og det er utar-
beidet instruks for stillingen. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 10. juni 2013. Skriftlig søknad sendes til NFF, Uranienborgveien. 2, 0258 Oslo, eller på e-post til post@nffo.no. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Trond Andreassen på 22 12 11 41 eller mobiltelefon: 90 19 78 51. 
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VANT KULTURDEPARTEMENTETS PRIS FOR BESTE FAGBOK FOR BARN: Jon Ewo ble i mars 
i år tildelt Kulturdepartementets barnebokpris for sin sakprosabok om norske konger og 
dronninger, som kom ut i fjor. Her sammen med Kulturminister Hadia Tajik, som delte ut 
prisen. Foto: Hilde Østby

Som forvalter av Norsk kulturfond forestår Kulturrådet årlige innkjøp av et stort antall boktitler under de i 
alt seks innkjøpsordningene for litteratur. To av de etablerte ordningene er av særlig interesse for norske, 
faglitterære forfattere, og det arbeides med å få opprettet en ordning også for oversatt sakprosa. Når en tittel 
blir innkjøpt av Kulturrådet, innebærer dette en økonomisk håndsrekning til både forlag og opphavsmann. 
Det er forlagenes oppgave å sørge for at opphavsmennene mottar riktig oppgjør. Henvendelser fra enkelte 
NFF-medlemmer tyder på at det kan være god grunn til å kontrollere at beregning og utbetaling skjer i 
henhold til innkjøpsordningenes regelverk.

Innkjøpt av Kulturrådet? 
Sjekk royaltyen!

I 2012 ble det innkjøpt 84 titler 
under innkjøpsordningen for ny 
norsk sakprosa for voksne og 24 
titler under innkjøpsordningen 

for ny norsk faglitteratur for barn og ungdom. 
På Kulturrådets hjemmesider (http://kultur-
radet.no) er det lett å finne informasjon om ord-
ningene, herunder de spesifikke regelverkene. I 
det følgende rettes oppmerksomheten først og 
fremst mot de to innkjøpsordningenes regler 
om økt royalty til forfattere av innkjøpte titler. 
Denne økonomiske håndsrekningen kommer i 
tillegg til at Kulturrådet kjøper ganske mange 
eksemplarer av den enkelte tittel, som fordeles 
mellom ulike bibliotek etc. 

Ny norsk sakprosa for voksne (unntatt essay-
samlinger)
Under denne ordningen kjøper Kulturrådet 
inn 1 000 eksemplarer av hver tittel. Forlaget 
melder på en bok ved å sende inn søknad på 
eget skjema. Forfatteren skal få tilsendt kopi 
av søknaden (jf. regelverkets § 11).
 For de 1 000 eksemplarene som Kulturrådet 
kjøper inn, skal forfatterens royaltysats være 
22,5 % (jf. regelverkets § 16). Royalty beregnes 
ellers på vanlig måte, dvs. av bokens utsalgspris 
i bokhandel og eventuelt med 15 % fradrag i 
dette beregningsgrunnlaget dersom bøkene er 
innbundet. Har boken en illustrasjonsgrad på 
over 20 % og det som følge av dette er foretatt 
en avkortning i honoraret til forfatteren, skal 
refusjonsbeløpet fra Kulturrådet (tilsvarende 
11 % royalty for de 1 000 eksemplarene) likevel 

i sin helhet tilfalle forfatteren, dvs. komme i 
tillegg til den royaltysatsen (avkortet) som er 
avtalt mellom forfatter og forlag. 
 Forfatterens honorar for de 1 000 eksem-
plarene skal utbetales når tittelen er vedtatt 
innkjøpt og ikke avvente ordinære royaltyut-
betalinger fra forlaget. Men for alt annet salg 
av boken gjelder bestemmelsene i forlagsavtalen 
mellom forfatter og forlag. 
 Det er særegent for sakprosaordningen at 
den økte royaltysatsen kun er knyttet til de 1 000 
eksemplarene som Kulturrådet kjøper inn. I en 
fellesmerknad til regelverket har NFF og For-
leggerforeningen forpliktet seg til å reforhandle 
royaltybestemmelsene når antallet innkjøpte 
titler er kommet opp i rundt 100 per år.

Særbestemmelse om royalty for essay- 
samlinger
For innkjøpte essaysamlinger gjelder tilsva-
rende bestemmelser som nettopp beskrevet for 
de 1 000 eksemplarene som Kulturrådet kjøper 
inn. Deretter skal forfatteren ha 20 % royalty 
av alt annet salg inntil 5 000 solgte eksemplarer 
i utgivelsesåret og det påfølgende kalenderå-
ret. For senere salg gjelder bestemmelsene i 
forlagsavtalen mellom forfatter og forlag. Det 
er forutsatt i regelverket at forfatteren skal ha 
utbetalt et forskudd for 1 /3 av det førsteopplaget 
som er igjen etter at Kulturrådets eksemplarer 
er fratrukket. 

Ny norsk faglitteratur for barn og ungdom
Under denne ordningen kjøper Kulturrådet inn 
1 550 eksemplarer av hver tittel. Royaltysatsen 
er 22,5 % for alt salg inntil 3 000 eksemplarer og 

deretter 20 % inntil 5 000 solgte eksemplarer (jf. 
regelverkets § 12). De forhøyede royaltysatsene 
har ingen tidsbegrensning. Royalty beregnes 
på vanlig måte, dvs. av bokens utsalgspris 
i bokhandel og eventuelt med 15 % fradrag i 
dette beregningsgrunnlaget dersom bøkene er 
innbundet.
 Om en bok inneholder originale illustra-
sjoner, kan dette få betydning for størrelsen 
på forfatterens royalty. Dersom det forelig-
ger avtale mellom forfatter og illustratør om 
royaltydeling, skal de forhøyede royaltysatsene 
fordeles tilsvarende mellom dem. Dersom illus-
trasjonsgraden er mindre enn 20 % og det ikke 
foreligger avtale mellom forfatter og illustratør 
om royaltydeling, tilfaller hele royaltyen (22,5 % 
/ 20 %) forfatteren. Dersom illustrasjonsgraden 
overstiger 20 % og det er avtalt engangshonorar 
med illustratøren og avkortning i forfatterens 
royalty, skal forfatterens forhøyede royaltysatser 
i utgangspunktet avkortes tilsvarende. Forfat-
terens royalty kan likevel ikke settes lavere enn 
9/13 av fulle satser, hvilket betyr at forfatterens 
forhøyede royalty minst skal utgjøre henholds-
vis 15,6 % og 13,8 %.
 Royalty for de innkjøpte eksemplarene 
skal utbetales når Kulturrådet har meldt fra 
om innkjøpet, senest innen fire uker. Forlaget 
skal også beregne forfatterens forskudd på nytt 
for minst en tredjedel av resten av første opplag 
(fratrukket Kulturrådets 1 550 eksemplarer). Ved 
utbetalingen kan det gjøres fratrekk for allerede 
utbetalt forskudd.

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

  NYE MEDLEMMER 

Per 2. mai har NFF 5461 medlemmer. I perioden 30. januar til 2. mai har vi gleden 
av å ønske følgende velkommen til medlemmer av NFF:  

Støtten gis til deltakelse på oversetterrelaterte 
kurs, seminarer, kongresser og lignende. Du 
kan få inntil kroner 7 000 per arrangement, til 
dekning av reise, opphold, deltakeravgift og 
lignende utgifter. Denne støtten kan mottas én 
gang per kalenderår.
 – Det er ganske vidt definert, og begynner 
man å søke på Internett, finner man mange 
spennende konferanser som er relevante for 
faglitterære oversettere bare rundt om i Europa. 
Selv var jeg på en konferanse i Lisboa i 2004, det 
var en oversetterkonferanse med cirka 200 delta-
gere og det var ikke bare lærerikt, men hyggelig 
og en fin reise, sier Lars Holm-Hansen, leder for 
NFFs oversetterutvalg. 
 – Det er veldig mye rundt omkring som 
kan være lærerikt og hyggelig, og vi vil gjerne 
få inn impulser fra mange steder. Det er bare 
å hive seg rundt og søke! Til nå har støtten 

vært på 5 000 kroner, men nå er den blitt økt 
til 7 000, sier Holm-Hansen. 
 Hjemvendte oversettere må kvittere for sti-
pendet med å skrive en rapport. 
 – I første omgang må oversetterne sende søk-
nader til oversetterkonsulent Iris Furu og kontak-
te henne om de lurer på noe, sier Holm-Hansen.
 Det gis ikke støtte til det man kan definere 
som ren videreutdanning eller eksamensfor-
beredende tiltak, og heller ikke til dekning av 
egenandelen på NFFs kurs eller til deltakelse 
på arrangementer som NFF har avsatt særskilte 
midler til. Det må søkes om slik støtte i forkant 
av arrangementet, men utbetaling vil først skje 
etter hjemkomst på grunnlag av innsendt doku-
mentasjon av faktiske utgifter.

Kontaktinformasjon: Iris Furu, 
telefon 22 12 11 42, iris.furu@nffo.no

Forfattermedlemmer:
George Alexander
Jon Andersen
Finn Arnesen
Per Kristian Aschim
Alf Ole Ask
Lise Katrine Askvik
Bjarne O. Braastad
Line Christoffersen
Trond Døskeland
Åshild Eidem
Øystein Elgarøy
Anne Ellingsen
Emma Ulrikke Eriksen
Ragnar Evenstad
Marit Figenschou
Anne Fjell
Sølvi Foss
Stig Sophus Frøland
Øyvind Geelmuy-

den Grøn
Anders Gullestad
Anne-Britt  Harsem
Kristin Elisa Holte Haug
Knut Hoem
Hanne  Holland
Kristin Holte
Bjørn Erling Ingvaldsen
Elisabeth Ivarsflaten
Lars Arne Juel
Signe Kalsnes
Janne Kjellberg
Anders Granås Kjøstvedt
Linda Klakken
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Håkon Larsen
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Tove  Midtsundstad
Bjørn M. Moen
Terje Mosnes
Berit Nyman
Pål Nystuen
Espen Smith Ore
Heid Osnes
Petter Pettersson
Solfrid Raknes
Yngvar Reichelt
Jakob-Øyvind Reinertsen
KristianTonning Riise
Merethe Roos
Marte Rua
Bengt-Arne Røine
Sven Ove Samuelsen
Rune Sekkingstad
Anne Grethe Solberg
Kirsti Stuvøy
Mohammad Sho-

aib Sultan
Lasse Svellingen
Truls Synnestvedt
Jan-Erik Sørenstuen
Vibeke Thorp
Ann-Hege Lor-
vik  Waterhouse
Gunnhild Wiggen
Bård Wormdal
Anne Kyong Sook Øfsti
Olav Østrem
Erik Ferdinand  Øverland

Oversettermed-
lemmer:
Kristin Sofie Kilsti
Mohamed Mahgoub
Aleksander Melli
Kristina Quintano
Cora Skylstad

Vinnere av et opp-
hold på Lesbos er 
nå trukket!
Ukene 20 og 21 var det Anne Simensen 
som fikk, mens ukene 28 og 29 ble vunnet 
av Marit Bødtker.

Totalt var det 71 som var med i trek-
ningen av et gratis opphold i en skrive-
stue på Lesbos. 

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

Søk om inntil 7 000 kroner for 
å reise og lære!
NFF har i 2013 avsatt 50 000 kroner til oversettere som ønsker å reise 
og lære mer. 

VIL STØTTE OVERSETTERE: Lars Holm-Hansen er leder for 
NFFs oversetterutvalg, og vil ha flere oversettere på reise i 
2013. Foto: Privat


