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Kjære medlemmer
2020 har blitt et spesielt år etter at de aller fleste av oss gikk inn i en ufrivillig, men høyst
forståelig vårdvale i forbindelse med koronapandemien. At NFFOs årsmøte ble utsatt
til august, var en selvfølge etter hvert som alvoret knyttet til virusets spredning og
dødelighetsrate sank inn.
To uker inn i unntakstilstanden sendte vi ut en medlemsundersøkelse der vi ønsket å
kartlegge hvordan koronaviruset og dets konsekvenser påvirker faglitterære forfattere og
oversettere. Hensikten var å gjøre NFFO enda bedre i stand til å komme med gode innspill
til myndighetene og andre bransjeaktører og å vurdere hvilke tiltak vi kan sette i gang i
egen regi. Godt over 700 medlemmer responderte, et tall vi er fornøyde med. Samtidig er vi
klar over at status endrer seg fra dag til dag, og at det er en svært uoversiktlig situasjon for
mange. En ny undersøkelse kan derfor være aktuell hvis situasjonen tilsier det.
Mer enn en fjerdedel av dere som responderte i slutten av mars, svarte at dere hadde mistet
avtalte oppdrag som følge av situasjonen rundt koronaviruset. Over 84 prosent av dette
var knyttet til formidling i form av foredrag, panelsamtaler, skolebesøk og lignende.
11 prosent svarte at skriveoppdrag var avviklet. For inngåtte avtaler om oversettelser var
tallet 5 prosent. Dette var ikke overraskende resultater. Særlig for frilansmedlemmene
våre har f ormidling blitt en viktig del av inntekten de siste årene. Noen flere, 29 prosent av
respondentene, vurderte det slik at dere har mistet nye jobber. Her var andelen som svarte
skriving og oversettelse, noe høyere. Det er liten tvil om at unntakstilstanden skaper
usikkerhet også i bokbransjen.
NFFO består av medlemmer der det faglitterære virket utgjør alt fra å ha skrevet eller
oversatt bøker for flere år siden til å arbeide som skribent på fulltid i dag. Nesten 24 prosent
av dere som svarte, mente dere kommer til å ha mistet minst 25 000 kroner i inntekt
dersom normaltilstanden er tilbake over sommerferien. Aller verst er situasjonen for
dere som lever av å være forfattere. Flere titalls medlemmer stipulerer et inntektstap på
100 000 kroner eller mer etter at kompensasjonsordninger er trukket fra.
I tunge tider går det heldigvis også an å se små lyspunkter: NFFOs fellesskap fungerer, og
vi har allerede bidratt til og selv igangsatt flere målrettede tiltak. Dessuten har 7,7 prosent
av dere som svarte i medlemsundersøkelsen, fortalt at dere har fått nye oppdrag under
unntakstilstanden. Det faglitterære fond har også mottatt flere søknader der ordet «korona»
inngår i prosjektbeskrivelsene. Og aller viktigst: Samfunnet kommer til å ha minst like stort
behov for kunnskap om pandemier, portforbud, pressefrihet og alt annet mellom himmel
og jord også i årene framover. Sakprosa på norsk vil overleve!
Med vennlig hilsen

Arne Vestbø
generalsekretær
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– Vi må hjelpe der vi kan
Koronaviruset har truffet
norsk samfunnsliv hardt.
– Også mange forfattere og
oversettere er sterkt skade
lidende. Vi forsøker å hjelpe
der vi kan, sier Arne Vestbø,
generalsekretær i NFFO.

– Ikke opplevd maken
– Vi må prøve å få den flotte norske litteraturmodellen så
uskadet som mulig gjennom dette, sier Einarsson.
Sverre Gunnar Haga

Sverre Gunnar Haga

Kristin Hefte

Ilja C. Hendel

Forlagene blør, bokhandlene blør
– og naturligvis forfatterne og over
setterne. Den norske Forlegger
forenings Kristenn Einarsson har
ikke erfart noe tilsvarende i sine
44 år i bransjen. Koronakrisen er
over det hele.
Noe koronanedstemt tok vi
kontakt med en av nestorene i norsk
bokbransje, Kristenn Einarsson,
administrerende direktør i
Forleggerforeningen. I vår nedgangs
snakk fant vi heldigvis også en
kampvilje.

D

a den store nedstengningen
av Norge var et faktum i
midten av mars, ble det
spesielt mørkt for mennesker med
frilansøkonomi.
– Det verste er naturligvis hva
denne pandemien vil medføre for
tap av liv og helse. Men vi skjønte
tidlig at dette også kom til å bli
en alvorlig situasjon for mange av
våre medlemmer, sier Arne Vestbø,
generalsekretær i Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening.
– Derfor kastet vi oss rundt
og fikk stablet på beina både
konkrete tiltak, økonomisk støtte
og rådgivning og gikk i tett dialog
med myndighetene og andre
bransjeaktører.

Millioner ut
Blant de konkrete tiltakene NFFO
satte i gang, er
• 1,25 millioner kroner i støtte til
Store norske leksikon, ment for
honorering til frilansere for å
skrive artikler
• 100 000 kroner til Litteratur
huset i Oslo for å lønne frilans
sakprosaforfattere som er med
på Litteraturhusets digitale
satsing
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• 136 000 kroner til Litteraturhuset
i Bergen for samme type satsing
• ekstra avsetning på fem millioner
kroner fra Det faglitterære fond
til stipendrunden våren 2020 for
prosjektstipend til forfattere
• tre digitale skattekurs i april,
gratis for medlemmene
• Facebook live-serien Prosit
sakprosa, med et tyvetalls
forfattere og oversettere med
daglige foredrag hver kveld.
Bidragsyterne ble honorert
av NFFO.
• avtale gjennom Kopinor med
Nasjonalbiblioteket om utvidet
digital tilgang til pliktavlevert
materiale

Hele kretsløpet
– Vi har heldigvis mulighet til å
bruke noe mer penger, og i denne
ekstraordinære situasjonen er det
godt å se at fellesskapet som NFFO
utgjør, fungerer, sier Vestbø.
– I den første fasen var det mest
oppmerksomhet knyttet til at
formidlingen av litteratur forsvant
over natta. Men det er liten tvil om
at hele det litterære kretsløpet er
rammet av at samfunnet er i selv
pålagt dvale. Heldigvis har den
norske bokbransjen sterk tradisjon
for å samarbeide om å finne gode
løsninger. Det tror jeg blir helt avgjø
rende for å komme oss ut av denne
krisen, sier Arne Vestbø.

Vi forsøker å hjelpe der vi
kan, nå i koronakrisen, sier
Arne Vestbø, generalsekretær
i Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening.
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for utvikling og formidling av litte
ratur, så uskadet som mulig gjennom
dette. Og så er det ganske mange
som har større utfordringer enn oss.
Dette skal vi få til!

– Hva er den viktigste jobben for
dere i Forleggerforeningen nå i
disse dager?
– Få myndighetene til å forstå
bransjens problemer og komme fram
til tiltak raskt. Sammen med andre
og på egen hånd har vi kommet
med flere forslag. I tillegg må vi
sørge for at medlemmene har så god
informasjon som mulig.
Einarsson sier han ikke har
opplevd maken på sine 44 år i norsk
bokbransje. Men han er ikke satt ut
av det.
– Folk leser nå, og de vil lese i
framtiden. Vi må prøve å få det jeg
kaller den flotte norske modellen
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Hedret og utsolgt
– men ikke innkjøpt
Shazia Majids debutbok
Ut av skyggene er nominert
til Brageprisen, Kritiker
prisen og anbefalt av et
samlet kritikerkorps. Men
boka er ikke innkjøpt av
Kulturrådet. – En skandale,
mener Prosa-redaktør
Merete Røsvik.
Sverre Gunnar Haga
Zoe Todd

I

fjor vår utkom VG-journalisten
Shazia Majid med sin første
bok, Ut av skyggene, om de første
ikke-vestlige innvandrerkvinnene
som kom til Norge. Den fikk nomi
nasjoner til de to gjeveste litteratur
prisene i Norge, anmelderros og ble
anbefalt som en av årets beste bøker
både av Aftenposten, Dagbladet, VG
og Stavanger Aftenblad.
Men den ble like fullt ikke kjøpt
inn i ordningen som sikrer at boka
blir tilgjengelig i alle landets
biblioteker. Mens xx prosent av all
skjønnlitteratur ble innkjøpt i 2019,
var tilsvarende prosenttall xx for
sakprosa.

Beriker samfunnsdebatten

– Underlig
– Norsk kulturråd står selvsagt fritt
til å ta sine avgjørelser, og jeg har
full forståelse for de trange budsjett
rammene, sier Shazia Majid.
– Jeg må dog ærlig innrømme at
jeg finner det underlig at en bok som
Ut av skyggene ikke ble kjøpt inn. For
meg handler det først og fremst om
at folk med innvandrerbakgrunn,
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som ikke nødvendigvis prioriterer
eller har råd til å kjøpe bøker, heller
ikke får tak i den på biblioteket.
Innvandrerkvinnenes historie er
nedtegnet mellom to permer for
første gang, men mange av dem får
ikke lest den fordi de ikke har råd.
– Ønsket og kravet om at
innkjøpsordningen for sakprosa
må utvides, er jo blitt framført
noen ganger til Kulturrådet og
bevilgende myndigheter, men har
så langt ikke ført fram. Hva er det
som skal til?
– Det er viktig at sakprosa får samme
status som skjønnlitteratur i vår
egen bransje. Sakprosa blir behandlet
nærmest stemoderlig. For eksempel
har sakprosaforfattere dårligere
kontrakter enn skjønnlitterære
forfattere. En sakprosadebutant
er usynlig, mens en skjønnlitterær
debutant ofte er en begivenhet.
Se bare på litterære utmerkelser,
det kryr av skjønnlitterære priser
og kategorier, mens sakprosa blir
avspist med smuler. Løfter vi
statusen selv, vil også presset mot
myndighetene være mer potent.

Shazia Majid bor nå i et halvt år i Oxford, der hun i seks måneder følger et program innen journalistikk.
– Jeg studerer sammen med journalister fra land som Kasakhstan, Japan, Russland, Yemen og
Zimbabwe. Den viktigste lærdommen er perspektiv. Norge er virkelig en andedam, sier Shazia Majid.

Merete Røsvik, kritiker og
redaktør i tidsskriftet Prosa,
mener det er en skandale at Majids
bok ikke er blitt innkjøpt. Hun satt
også i juryen som nominerte
Ut av skyggene til Kritikerprisen.
– Ja, jeg vil si det så sterkt. Det
virker for meg som at vurderings
utvalget for sakprosa legger for stor
vekt på formelle kvalitetskriterier, de
som Arnhild Skre gjør godt greie for
i sitt essay i Prosa nr. 4/2019. Boka til
Majid har noen små skjønnhetsfeil,
som blant andre Guri Hjeltnes i VG
påpekte. Men det blir mer enn veid
opp av at hun tar for seg et underbe
lyst tema, forteller på en medrivende
måte og diskuterer
emner som har stått sentralt i
samfunnsdebatten de siste årene.
– Som Skre også skrev i Prosa,
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skal vurderingsutvalget nå legge vekt
på om boka vil «berike samfunns
debatten», som kom inn i retnings
linjene i 2015, og om det finnes
lignende bøker fra før. Jeg vet at
trange budsjettrammer gjør jobben
vanskelig for vurderingsutvalget,
men for meg er det i lys av dette
ganske uforståeleg at Majid ikke ble
prioritert.
Generalsekretær Arne Vestbø i
NFFO mener det er et gjennom
gående trekk at anerkjente bøker
ikkje blir kjøpt inn.
– Vi har foretatt en liten under
søkelse i administrasjonen som viser
at hele 25 prosent av de nominerte
sakprosabøkene til Kritikerprisen og
Brageprisen siden 2012 ikke er kjøpt
inn av Kulturrådet. Dette sier naturlig
vis noe om ulike kvalitetsvurderinger
– noe som i seg selv er påfallende
– men er først og fremst et svært
godt argument overfor myndighetene
med tanke på at sakprosaordningen
bør utvides kraftig, sier Arne Vestbø.

Det seige patriarkatet
Tross avslaget fra Kulturrådet har Ut
av skyggene hatt et godt liv allerede.
Majid forteller at temaet ga seg selv
da hun skulle debutere som forfatter.
– Ingen har fortalt denne
historien tidligere. Jeg har vært
opptatt av kvinnespørsmål over
lang tid og savnet å lese en slik bok,
så jeg skrev den like så godt selv.
Så var det det rent journalistiske
instinktet som slo inn. Her var det
upløyd mark, jeg hadde muligheten
til å grave, og her kunne det ligge

oppsiktsvekkende funn.
– I et nettintervju som ukas
NFFO-er tidligere i vinter
svarte du at du «ønsket å bryte
hemmelighetskremmeriet rundt
helt normale livshendelser. I
patriarkalske systemer er familier
besatt av å holde fasaden intakt».
Hvorfor er det fortsatt slik blant
pakistanske familier i Norge over
50 år etter at de første innvandrerne fra Pakistan kom hit?
– Patriarkatet er seigt, det tar tiår
å bryte det ned, om det i det hele
tatt blir brutt ned. Vi har patriar
kalske strukturer selv i Norge, se
bare på MeToo-kampanjen. Det er
blytungt arbeid å snu sosiale normer.
For innvandrernes del tror jeg det
har handlet om at man har hentet
ektefeller i opprinnelseslandet og
slik holdt liv i normer som under
trykker kvinner. Dette er dog i ferd
med å snu, tallet på henteekteskap
har stupt kraftig. Dessuten har kvin
nene kjempet en stille kamp og
er i ferd med å uthule det manns
dominerende systemet fra innsiden.
Jeg er håpefull, sier Majid.

Viktige rollemodeller
– Nå har Norge også en markant
kulturminister med pakistansk
bakgrunn, Abid Q. Raja – faktisk
vår andre som kulturminister,
Hadia Tajik var den første. Hva
betyr slike rollemodeller? Og er de
rollemodeller?
– Representasjon betyr alt! Abid
Raja og Hadia Tajik har vist oss, barn
av innvandrere, hvor langt det er
mulig å nå i Norge. I kampen mot
fattigdom, klassesamfunn, de lave
forventningers rasisme og ikke minst
patriarkatet er det helt avgjørende
å se at andre mennesker har klart å
kjempe og overvinne odds. Det er
det som gir håp, og det er det som
gir kamplyst. Raja og Tajik er noen
av de viktigste forbildene vi har.
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– Håper den blir kjøpt
inn av mange biblioteker
Kulturrådets Anne Otherholm mener Shazia Majids bok beriker samfunnsdebatten.
Men har ikke bedt om øremerkede midler til neste statsbudsjett for å øke
sakprosainnkjøpet.
Sverre Gunnar Haga

H

Ilja C. Hendel

va tenker du om at en bok
som Shazia Majids som
har fått en slik mottakelse, ikke blir kjøpt inn til landets
biblioteker, Anne Otherholm,
leder i faglig utvalg for litteratur i
Kulturrådet?
– Jeg håper jo, og regner vel også
med, at boka er kjøpt inn til mange
biblioteker gjennom bibliotekenes
egne mediebudsjetter. Jeg er klar
over at mediebudsjettene til folke
bibliotekene i mange kommuner er
små, og at det gjør prioriteringen av
hva som skal kjøpes inn, vanskelig.
Likevel tenker jeg at det ville være
overraskende om ikke Ut av skyggene
er kjøpt inn til en del biblioteker.
Når det gjelder innkjøpsordningen,
er det ingen tvil om at det er mange
gode sakprosabøker som det ikke er
budsjett til å kjøpe inn. Det handler
om ordningens totale rammer.
Naturligvis er det viktig å ha en
ordning som gjør at sakprosa som er
relevant for mange målgrupper, kan
kjøpes inn.

En berikelse
– Hvilke kvalitative vurderinger
blir gjort når man får inn en
sakprosabok? Hva når en bok blir
meldt opp til innkjøpsordningen?
– Det er ikke jeg som rådsmedlem og
leder for faglig utvalg for litteratur
som følger opp det konkrete arbeidet
med de ulike vurderingsutval
gene. Det gjør fagadministrasjonen
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i Kulturrådet. I retningslinjene til
sakprosaordningen finner man de
kriteriene som skal diskuteres av
utvalgene i forbindelse med innkjø
pene. Blant annet handler det om
hvorvidt utgivelsen framstår som
et helhetlig litterært verk, innehar
innholds- og formidlingsmessige
kvaliteter, er egnet til å tilføre kunn
skap, stimulere til faglig interesse og
refleksjon og/eller berike samfunns
debatten, innehar språklige og hånd
verksmessige kvaliteter, henvender
seg til et allment publikum og har
vært underlagt et nødvendig redak
sjonelt arbeid.
– Diskusjonen i utvalget er en
diskusjon mellom kompetente
medlemmer, men som ofte har ulike
perspektiver og innganger til littera
turen ettersom de selv kommer fra
ulike steder i litteraturfeltet. Det vil
si: De kan ha egne utgivelser bak seg,
de kan arbeide innenfor akademia
til daglig, enkelte kan ha kritiker
bakgrunn, og så videre. I tillegg er
utvalgene blant annet satt sammen
med tanke på å få til en så god balanse
som mulig når det gjelder kjønn,
geografisk tilhørighet og så videre.
– Vil du ikke si at en bok som
for første gang løfter en stor og
oversett gruppe – pakistanske
innvandrerkvinner – «beriker
samfunnsdebatten»?
– Absolutt.

Synkende andel
– Hvordan jobber dere med
påvirkning overfor de bevilgende
myndighetene for å få økt sakprosapotten i innkjøpsordningen?
– Kulturrådet sender hvert år en
budsjettsøknad til staten som iden
tifiserer behov på alle kunstfelt.
Kulturministeren har som regel også
et årlig besøk i Kulturrådet. I forbin
delse med behandlingen av forslag
til statsbudsjett kan rådsleder eller
andre møte i kulturkomiteens
høringer, avtale møter med stor
tingspolitikere osv. En del av Kultur
rådets påvirkningsmuligheter ligner
altså på dem NFFO også har.
– Dere har nettopp sendt over en
søknad i forbindelse med statsbudsjettet 2021. Er en økning i
sakprosaandelen spesifikt nevnt
der? Hvis nei: Hvorfor ikke?
Hvis ja: Hvor mye økning har
dere bedt om?
– Her kan jeg gjerne sitere det
som er skrevet inn i budsjettsøk
naden om sakprosaordningen:
Alle Kulturrådets ordninger på
litteraturfeltet gjennomgås for tiden
av Høgskulen i Volda. Prosjektet
skal se på hvordan ordningene i
dag fungerer, hvordan de virker
innenfor ulike deler av det litterære
kretsløpet, og hvordan de bidrar
til å realisere de litteraturpolitiske
målene. En rapport vil foreligge
høsten 2020.

– For sakprosaordningen er det en stor økning i antall påmeldte titler av høy kvalitet. Det betyr at
prosentandelen innkjøpte titler synker til tross for at kvaliteten øker. I 2016 var innkjøpsprosenten
på 32, i 2018 på 28. Det er ingen tvil om at mange gode titler i dag ikke blir kjøpt inn på grunn av
rammene i ordningen, sier Anne Oterholm, leder i faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet.

– For sakprosaordningen er det en
stor økning i antall påmeldte titler
av høy kvalitet. Det betyr at prosent
andelen innkjøpte titler synker til
tross for at kvaliteten øker. I 2016
var innkjøpsprosenten på 32, i 2018
på 28. Det er ingen tvil om at mange
gode titler i dag ikke blir kjøpt inn på
grunn av rammene i ordningen.
– Det har samtidig vært et stadig
økende antall påmeldinger til den
automatiske ordningen for skjønn
litteratur for voksne, med en fore
løpig topp i 2019. En ser særlig en
økning fra såkalte indieforlag og
selvpubliserende forfattere, men
økningen gjelder ikke kun disse.
Oterholm sier at rapporten og den
økende påmeldingen til ordningene
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vil bli fulgt opp av faglig utvalg for
litteratur og Kulturrådet i 2020, og
at særlig den automatiske ordningen
vil ha behov for justeringer i
retningslinjene, men også sakprosa
ordningen.
– Kulturrådet anser det som naturlig
å adressere en eventuell utvidelse
av rammene til sakprosaordningen i
budsjettsøknaden for 2022, når dette
arbeidet er ferdigstilt. Vi vil under
streke at tilgangen på kvalitativt god
sakprosa gjennom folkebibliotekene
for innbyggere uavhengig av bosted og
kommuneøkonomi er et viktig bidrag
til den opplyste offentlige samtalen.
– «Å adresse en eventuell utvidelse
av rammene», sier du. Dere har
altså ikke spesifikt bedt om en

utvidelse for sakprosafeltet?
– Det jeg refererer til her, er et
samlet Kulturråds budsjettsøknad.
I Kulturrådets budsjettsøknad er
det mange kunst- og kulturfelt hvor
utfordringer beskrives uten at beho
vene på kort sikt tallfestes. Når
det gjelder litteraturfeltet spesielt,
venter Kulturrådet som sagt på en
evaluering som vil ha betydning for
både utvikling av retningslinjer og
konkretisering av behov.
– Helt slutt: Har du selv noen tro
på at sakprosaordningen vil bli
styrket i løpet av de nærmeste
årene?
– Ja.
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NFFO og Bok365 i nytt
samarbeid
Vebjørn Rogne i Bok365 og
NFFOs Arne Vestbø med
koronakorrekt håndtrykk for
avtalen som nå er inngått.

Flere sakprosaanmeldelser, rendyrkede salgslister for
generell sakprosa og digital tilgang for NFFO-medlemmer
er bare noe av det som skal realiseres når NFFO og Bok365
inngår nytt samarbeid.

Sverre Gunnar Haga

B

ok365.no er et av de mest
sentrale digitale møteplassene
for norsk bokbransje, med
daglige nyheter, reportasjer, inter
vjuer, salgslister og mer til. Etter
et initiativ fra Bok365 har NFFO
besluttet å bli med i et samarbeid
med nettstedet.
Hovedpunktene i avtalen, som fore
løpig gjelder for to år, er følgende:
• Sakprosatopp: månedlige
skreddersydde sakprosabestselgerlister på BOK365
• Abonnement på Bok & samfunn:
digitalt abonnement eller digital
tilgang til Bok & samfunn for
samtlige NFFO-medlemmer
• NFFO-magasin som bilag:
de to årlige NFFO-magasin
utgivelsene som digitalvedlegg
til Bok & samfunn
• Flere sakprosaanmeldelser
og enda bredere dekning av
sakprosafeltet på BOK365 og
i Bok & samfunn

Ulike kretsløp
NFFOs generalsekretær Arne Vestbø
er naturlig nok glad for å innlede et
samarbeid med Bok365.
– NFFO har som en av sine
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hovedoppgaver å bidra til å fremme
norsk sakprosa. Bok365 er stedet
hvor hele norsk bokbransje samles,
og vi synes det er særlig interessant
at mange bokhandlere forholder
seg til nettstedet og bladet som en
viktig informasjonskilde. Vi har stor
tro på at dette samarbeidet vil øke
oppmerksomheten rundt og salget
av sakprosa på norsk, sier Vestbø.
– Et av tiltakene er at den generelle sakprosaen får sin egen bestselgerliste. Hvorfor er det viktig å
få skilt ut denne som en egen liste?
– Det norske bokmarkedet er delt inn
i ulike bokgrupper, der bokgruppe
3, «Sakprosa», er den desidert mest
omfattende, med tusenvis av nye
titler som utgis hvert år. Størrelsen
gjør at bøker som i praksis tilhører
ulike kretsløp, skygger for hverandre,
og det er særlig den såkalte narrative
sakprosaen som blir usynliggjort.
Vi er derfor glade for at Bok365
ønsker å forsøke å lage flere lister
innenfor den store kategorien som
den allmenne sakprosaen utgjør, for
bedre å få vist fram det store mang
foldet av bøker.
– Vi er også veldig glade for at
Bok365 vil satse på flere anmeldelser
av sakprosa. Selv om det finnes
unntak, er det dessverre trenden
at kvalifisert litteraturkritikk blir

– Sakprosaen har alltid hatt
oppmerksomhet i Bok & samfunn og
på BOK365, men dette blir et stadig
mer interessant område å følge. Den
narrative sakprosaen har beveget seg
med sjumilsfart både nasjonalt og
internasjonalt. Flere norske sakprosa
utgivelser holder høyt nivå, og stadig
flere norske forfattere er blitt etter
traktet eksportvare – selv om vi
kanskje opplever et midlertidig
tilbakeslag akkurat nå i disse
koronatider, sier Rogne.

stadig mer marginalisert i den felles
offentligheten. Derfor vil NFFO
gjerne støtte en satsing som dette,
sier Vestbø.

Sjumilsfart
Ansvarlig redaktør Vebjørn Rogne i
Bok365 sier det er flere grunner til at

de har ønsket seg et samarbeid med
NFFO.
– Alle ønsker seg flere lesere,
det gjelder også oss. Og vi håper
stadig flere NFFO-medlemmer vil
ha glede og nytte av å følge oss, sier
Rogne, som understreker at samar
beidet ikke går på bekostning av
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redaksjonens integritet:
– Vi skal ha økt sakprosafokus,
men stoffutvalget vil selvsagt være
tuftet på våre egne selvstendige
vurderinger. Vi satser også på et mer
omfattende sakprosaanmelderi av
høy kvalitet, men høye terningkast
kan vi ikke love.

– Hvorfor inviterer dere nå til å
splitte opp bestselgerlistene?
– Det har vært flagget et ønske fra
flere hold å skille ut den tradisjo
nelle norske sakprosaen i en egen
liste. I lengre perioder kan såkalte
gjøre-bøker og oversatte sakprosa
utgivelser legge beslag på temmelig
mange plasser på den ukentlige
Generell-Boklista. Ikke et vondt
ord om strikkebølge, fargeleggings
bølge eller ymse bloggere, men:
Konsekvensen blir gjerne at kate
gorier som biografier, historie,
samfunn og debatt forsvinner litt.
Det er synd ettersom det utgis så
mye bra. Disse bøkene fortjener å bli
løftet mer fram, så det ønsker vi å
bidra til, sier Vebjørn Rogne.
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Fullt hus for
sjekklistelansering
Tirsdag 25. februar lanserte NFFO en etisk sjekkliste for sakprosa. – Vi vil
følge med på om den virkelig får en funksjon i forfatternes arbeidshverdag
og i den offentlige samtalen, lover NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.
Sverre Gunnar Haga

D

Ilja C. Hendel

et var fullt hus både under
frokostmøtet for bokbransje
og media og på medlems
møtet seinere på dagen i NFFOs
lokaler i Oslo under presentasjonen
av sjekklista.
Arbeidsgruppa som etter flere
måneders arbeid kunne presentere
arbeidet sitt, har bestått av

Jon Gangdal (leder), Anne Bitsch,
Marianne Egeland, Bjørn Olav Jahr
og Trygve Aas Olsen.

Felles nytte
I sin innledning minnet NFFOs
generalsekretær Arne Vestbø om at
det er en gammel diskusjon som nå
er tatt et steg videre.

– Diskusjoner om en eller annen
form for retningslinjer, sjekkliste,
regler for etikk i sakprosa har vært
oppe i offentligheten med jevne
mellomrom og er noe mange av våre
medlemmer er opptatt av, sa Vestbø.
– NFFO utgjør et faglig og
profesjonelt fellesskap for norske
sakprosaforfattere og -oversettere.

Dette er grunnen til at nettopp NFFO
nå har utarbeidet et grunnlagsdokument som vi mener legger til
rette for gode etiske refleksjoner i
sakprosafeltet. Sjekklista er primært
ment for forfatterne selv, men vi har
stor tro på at den også kan fungere
som grunnlag for reflekterte offent
lige diskusjoner om etiske spørsmål i
sakprosabøker, sa Vestbø.

Ingen Vær varsom-plakat
Jon Gangdal har arbeidet med sjekk
lister før, men ikke for sakprosa.
– Det kan synes som om etiske
problemstillinger knyttet til bokutgi
velser i en rekke tilfeller er preget av
tilfeldige «likes» og «dislikes», hvor
det har manglet et felles fundament
som vi nå mener denne sjekklista
kan være. Selv er jeg vel vant med
sjekklister, både fra fjellklatring,
bygg- og anleggsbransjen og ved
krisehåndtering i en rekke virksom
heter. Men for den høyrisikoøve
lsen som bokskriving er, har vi altså
manglet en. Vi mener at denne lista
vil bidra til en strukturert og syste
matisk tilnærming både i arbeidet
med kilder og form og vil gjøre utgi
velsene bedre. Jo flere spørsmål vi
stiller, jo flere reflekterte svar kan
vi få.

Arbeidsgruppa som har utarbeidet den etiske sjekklista: Bjørn Olav Jahr (f.v.), Anne Bitsch, Marianne
Egeland, Jon Gangdal og Trygve Aas Olsen.

– Hvorfor har dere ikke lagd en
Vær varsom-plakat, tilsvarende
den som finnes for pressen, spurte
møteleder Håkon Haugsbø.
– Fordi vi ikke ble bedt om å lage en
slik plakat, sa Trygve Aas Olsen.
– Som heller ikke er noe bransjen
vil ha. En Vær varsom-plakat lar
seg vanskelig overføre til det å gi ut
bøker. En avisredaktør kan instruere
sine journalister til å følge et regel
verk. Hvis du ikke er med på det,
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må du finne deg en annen jobb. En
forfatter er ikke ansatt i et forlag,
og forlagssjefen kan ikke instruere
forfattere til å følge et regelverk.
I litteraturen må det være større
åpenhet for subjektivitet, men også
for å utforske grensegangene, som
ikke i like stor grad kan gjøres av for
eksempel Aftenposten og VG,
sa Trygve Aas Olsen.

Å lese mothårs
Marianne Egeland har i sitt virke
som litteraturprofessor ved Univer
sitetet i Oslo tidvis forundret seg
over hvordan forfattere argumen
terer mot kritikk av utgivelser.
– I sakprosaen kan man peke
på «samfunnsoppdraget», som
om det forklarer det meste. Så kan
man diskutere om man har dette
oppdraget, og hvem som i så fall
skal ha gitt det. Det sies gjerne om
utgivelser at «dette er noe som vi
må tåle». Men hvem er det som
må tåle, og på vegne av hvem? Det
blir begrunnet med en «subjektiv
sannhet», som om alt da nærmest er
sagt, forklart og begrunnet.
– Men slike begrunnelser, «jeg
skriver på vegne av andre», og ved
å vise til at det er «høyere motiver»
som ligger til grunn, gjør det
vanskelig å få tak på stoffet. Det blir
for rundt og glir unna. Det er som

Simen Sætre påpekte i sitt essay
– vi kommer oss ikke videre i
diskusjonen om etikk i sakprosaen.
Hun håper at den nye sjekklista
kan føre til endringer.
– Man kan jo bare håpe. Men jeg
lærer mine studenter om å lese
mothårs. Jon snakket tidligere om
det å være så inne i sin egen historie
og tekst at man kan komme helt bort
i den. Forfattere, forlag – og lesere –
må stoppe opp og reflektere over det
man leser. Det tror jeg denne lista vil
bidra til, sier Marianne Egeland.

Revidert liste
Arne Vestbø lover at NFFO tar på
seg arbeidet med å røkte sjekklista
videre.
– Vi vil følge med på om den
virkelig får en funksjon i forfatternes
arbeidshverdag og i den offentlige
samtalen. Det vil ikke være unaturlig
om vi på sikt arrangerer møter der
nytten og bruken diskuteres, kanskje
er et statusmøte om et års tid riktig
å gjennomføre? Vi legger også opp til
at folk skal kunne sende kommen
tarer og innspill til hvordan de
mener lista fungerer i arbeidet sitt.
Vi ser ikke bort fra at det kan komme
en revidert versjon etter hvert,
sa Arne Vestbø.
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Utvalgets Bjørn Olav Jahr (f.v.), Anne Bitsch,
Marianne Egeland og møteleder Håkon
Haugsbø.

må etterleves. De spørsmålene
den består av, kan oppleves som
mer eller mindre relevante, alt
avhengig av hva slags bok forfat
teren arbeider med. Men den etiske
refleksjonen spørsmålene stimu
lerer til, vil uansett kunne bidra til
at både forfattere og forlag treffer
gode beslutninger og kan begrunne
kontroversielle prioriteringer.

1
Utgangspunktet for utgivelsen

Etisk sjekkliste for sakprosa
Sakprosaforfattere skriver om virkeligheten, om hendelser
som har funnet sted, og om mennesker som lever eller har
levd. Forfatterne gir implisitt et løfte om at teksten handler
om noe som faktisk har skjedd, og inngår på den måten en
kontrakt med leserne.

2. I hvilken grad kan vi stole på
teksten, dens etterrettelighet
og etterprøvbarhet, både med
hensyn til bruk av kilder og i
framstillingen av personer og
hendelser?

I

I etiske avveininger må forskjellige
hensyn veies opp mot hverandre.
Her finnes få endelige svar. Hvem
som er den svake part og trenger
beskyttelse, og hva som er å forstå
som maktkritikk, kan ofte disku
teres. Forfattere har selv makt i
kraft av sin språkførhet og tilgang
til offentligheten. Definisjonsmakt
kan brukes til å belyse overgrep og
løfte fram glemte historier. Men
den kan også brukes til å påføre
skade. Ytringsfrihet medfører derfor
ytringsansvar.
Sjekklista må ikke forveksles
med et regelverk eller med Vær
varsom-plakaten, som begge

fortellinger om virkelige
mennesker og hendelser står
mer på spill enn i oppdiktede
historier. Hva som kan og ikke kan
publiseres, reguleres av norske
lover, blant annet bestemmelsene
om ytringsfrihet, diskriminerende
og hatefulle ytringer, ærekrenkelser,
privatlivets fred og opphavsrett.
Forfattere og forlag kan imidlertid
opptre uetisk og påføre andre unødig
skade uten å bryte loven.
Denne sjekklista er ment som et
grunnlag for etisk refleksjon under
veis i arbeidet, fra idé til lansering av
ferdig bok. En utvidet bevissthet om
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etiske dilemmaer og fallgruver står
ikke i veien for at forfattere kan – og
skal – være dristige og utfordre gamle
forestillinger.
Etiske dilemmaer som forfattere
og forlag står overfor, kan knyttes til
to overordnede spørsmål som over
lapper hverandre:
1. Hvem berøres av utgivelsen?
Det kan dreie seg om personer
og grupper som omtales, deres
pårørende og etterlatte og rettig
hetshavere til materiale som
utgivelsen bygger på.

Boka styrkes av at forfatteren og
forlaget har en god begrunnelse for
hvorfor den skal utgis. Motivet for
en bokutgivelse kan bli kritisert og
mistenkeliggjort.
• Hva er begrunnelsen for å utgi
boka?
• Hvordan vil forfatteren og
forlaget svare på eventuell kritikk
av begrunnelsen for utgivelsen?
• Hvordan påvirkes bokas trover
dighet av forfatterens motiv for å
skrive den?
• Hvordan forsvares påstander om
at boka formidler forfatterens
«subjektive sannhet»?
Omstridte utgivelser kan begrunnes
i litteraturens samfunnsoppdrag og
offentlighetens behov for å vite.
• På hvilken måte har bokas
innhold offentlig interesse?
• Hvilke argumenter kan reises mot
at det har offentlig interesse?
• Hva taler for offentliggjøring av
sensitive eller taushetsbelagte
opplysninger?

2
Forholdet til omtalte personer og
andre som berøres av utgivelsen
Reaksjonene til omtalte personer,
deres pårørende og etterlatte
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NFFOs generalsekretær Arne Vestbø på talerstolen.

avhenger blant annet av sosial status
og maktposisjon, og av hvordan
personene fremstilles i boka. Hvor
langt borte og hvor langt tilbake i
tid de omtalte hendelsene fant sted,
spiller også inn.
• Hvem rammes av boka, direkte
eller indirekte, og hvordan kan de
tenkes å reagere?
• Hvordan begrunner forfatter
og forlag at personer «må tåle»
negativ omtale?
• Hvordan er interessene og syns
punktene til omtalte personer
ivaretatt?
Noen personer og grupper har behov
for større beskyttelse og omtanke enn

andre. Det gjelder barn, men kan også
omfatte for eksempel minoriteter.
• Kan teksten oppfattes som
belastende for utsatte og sårbare
personer eller grupper?
• Hvordan vurderer forfatteren og
forlaget omtale av barn og unge?
Selv tilsynelatende ubetydelige
detaljer kan oppleves som belas
tende av de omtalte.
• Hvilket inntrykk sitter leseren
igjen med når detaljer om omtalte
personer legges sammen?
• Hvordan vil omtalte personer
kunne oppleve detaljopplysninger
om seg selv?
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3

5

Forfatterens bruk og behandling
av kildene

Sitater og kildehenvisninger

Bokas troverdighet og etterret
telighet avhenger av forfatterens
vurdering, bruk og behandling av
kildene. Dette gjelder alle slags
kilder: muntlige, skriftlige, bilder,
film og gjenstander.
• Hvordan begrunnes utvalget av
kilder?
• Hvordan har forfatteren sjekket
kildematerialets kvalitet?
• Hvilke argumenter kan reises
mot bokas kildeutvalg og mot
forfatterens kildekritikk?
• Hvordan er det redegjort for
bindinger til kildene og en
eventuell oppdragsgiver?
• Hvordan framlegges udokumen
terte påstander?
• Overskuer bokas kilder
konsekvensene av egne uttalelser
og bidrag?
• Hvordan er kildenes eventuelle
behov for beskyttelse ivaretatt?

4
Form, språk og virkemidler
Etikk og estetikk henger nøye
sammen. Bokas språklige uttrykk,
oppbygning og fortelletekniske
virkemidler kan bidra til å styrke
dens troverdighet og etterrette
lighet – eller motsatt: underminere
kontrakten med leserne.
• Hvilket inntrykk skaper form,
ordvalg og innhold til sammen?
• Hvordan beskrives personene
som omtales – nøytralt, positivt,
negativt?
• Hvis det brukes skjønnlitterære
virkemidler, hvordan framgår det
hva som er fiksjon, og hva som er
fakta?
• Hvordan belegges – og forklares
– eventuell gjengivelse av tanker,
følelser og indre monologer?
• Hvordan påvirker dramatiserte
scener, et allvitende forteller
perspektiv eller bruk av andre
virkemidler framstillingens
etterprøvbarhet?
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Mange sakprosabøker bygger helt
eller delvis på andres arbeider.
Forfattere av populære framstillinger
er like forpliktet til å respektere
opphavsretten som forfattere av
vitenskapelige utgivelser.
• Hvordan er det redegjort for
hva som er sitater og omskrevne
sitater hentet fra andre?
• Er mengden sitater av rimelig
omfang, slik at boken frem
står som et selvstendig verk?
Hvordan har forfatter og forlag
ivaretatt rettighetene til andres
stoff som boka bygger på?
Leseren må ha tillit til at andres verk
er brukt på en redelig og etterret
telig måte. Mistanker eller beskyld
ninger om plagiat kan ødelegge et
helt forfatterskap.
• Finnes det formuleringer uten
anførselstegn i teksten som også
finnes i andre verk? Er organi
seringen av stoffet originalt for
framstillingen, eller finnes den
også i andres verk?
• Er andres verk kreditert i henhold
til «god skikk»?
• Framgår det klart hva som er
forfatterens egne funn, og hva
som er andres oppdagelser?

6
Publisering
Publisering er forlagets ansvar,
men fordi det kan oppstå etiske
problemstillinger også i denne delen
av prosessen, har forfatteren stor
interesse av å delta i lansering og
markedsføring.
• Hvordan samsvarer omslag,
baksidetekst, pressemeldinger og
reklame med bokas innhold?
• Hvordan er omtalte personer
og andre berørte forberedt på
publiseringen?
• Hvordan vil forfatter og forlag
reagere om noe ved boka viser
seg å være direkte feil?

Relevante ressurser

Du finner lenker til disse ressursene på
nffo.no/etisk-sjekkliste/relevante-lenker
Hjemmesiden til De nasjonale
forskningsetiske komiteene gir over
sikt over forskningsetiske retnings
linjer innenfor de forskjellige
fagområdene.
Om diskriminerende eller hate
fulle ytringer: straffeloven § 185.
Om krenkelse av privatlivets fred:
straffeloven § 267.
Om sitatretten: åndsverkloven § 29.
Om ytringsfrihet, sannhetssøking,
demokrati og den frie menings
dannelse: Grunnloven § 100.
Om ærekrenkelser: skades
erstatningsloven § 3-6 a.
Pressens Vær varsom-plakat.
Etiske normer for pressen
(trykt presse, radio, fjernsyn og
nettpublikasjoner).
Utredningen God skikk fra 2006,
som er publisert på NFFOs hjemme
sider og kan bestilles i papirformat
fra jus.uio.no.

– En ny gullalder
for sakprosaen
Norsk sakprosa er på vei inn i en ny gullalder, mener ARKs
administrerende direktør Linda Frid Andresen.
Sverre Gunnar Haga
Knut Strand

T

irsdag 11. februar inviterte
Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening til
frokostmøtet under tittelen Status
sakprosa. Bokhandlere, bibliotekarer,
forlagsfolk, media og andre bransje
aktører var invitert for å stille spørs
målet: Hvordan kan vi sammen sørge
for at sakprosaen får oppmerksom
heten den fortjener?
– Målet med møtet er å samle
bransjen om å avdekke om det finnes
noen strukturelle utfordringer, og
bli enige om noen felles tiltak, slik at
vi sammen kan oppnå at sakprosaen
får høyere status. Er det struktur?
Er det kampanjer? Er det noe annet?
sa NFFOs generalsekretær
Arne Vestbø.
ARKs Linda Frid Andresen ser lyse
tider i vente for sakprosaen.
– Jeg tror at sakprosaen er på vei inn
i en gullalder. Den har et stort poten
sial i det fysiske formatet, altså boka,
som finner sin plass i bokhand
lene. Dette er en tid hvor strømme
tjenestene vinner stort terreng.
Men ikke bare derfor. Markedet er
umettelig på nye innsikter og ny
kunnskap, og der har sakprosaen en
naturlig plass.
– Ut mot kundene jobber vi
naturligvis bredt, men også mye mot
dem som ikke har et spesielt forhold
til bøker, ved å forsøke å pare deres
spesialinteresser og hobbyer med
aktuelle utgivelser.
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ARKs Linda Frid Andresen, NFFOs Arne Vestbø og Anne Torill Stensberg, bibliotek- og
kulturhussjef for Sølvberget i Stavanger, ledet an i frokostmøtet om sakprosaens status.

Men hun rettet et lite ønske mot
forlag og forfattere.
– De må gjerne øke sin kompetanse
på digital formidling av bøker. Her
er det veldig mange muligheter med
ulike virkemidler som filmsnutter,
bilder og andre digitale uttrykk. Det
er et stort publikum der ute som vil
ha dette, sa Linda Frid Andresen.
Den andre gjesten under frokost
møtet var Anne Torill Stensberg,
bibliotek- og kulturhussjef for Sølv
berget i Stavanger. Med 638 litterære
arrangementer i 2019 er de regionens
største aktør på feltet. Særlig med
arrangementet Bokprat på torsdager
har de stor suksess.
– Programmerer vi sakprosa disse
torsdagene, kommer det alltid masse
folk – helt fullt, 400 stykker hver
torsdag, midt på dagen. Sakprosa
forfattere er ettertraktet fordi folk
vil ha ordentlige ting, og det er
forfattere som kan sine saker godt
og klarer å formidle dette tydelig.

Men Stensberg ser også
utfordringer.
– Sakprosabøker har gjerne kortere
levetid enn skjønnlitterære bøker.
Og på grunn av abonnementsord
ningen får vi ofte inn aktuelle bøker
litt for seint til å dekke publikums
etterspørsel. Men vi inviterer da
gjerne en lokal bokhandel til å selge
bøker i tilknytning til arrangemen
tene, om vi har en forfatter på besøk.
En rekke forlagsfolk satt i salen
denne tirsdagen. Dagens hjerte
sukk kom fra Tuva Ørbeck
Sørheim fra Kagge, som håper at
det snart blir større variasjoner i
butikkjedenes innkjøpsråd.
– Når man kommer på disse råd
møtene for å presentere bøkene,
blir vi møtt av elleve kvinner og én
mann. Tenk deg hvordan det ville
vært hvis vi ble møtt av elleve menn
og én kvinne. Da ville det blitt
reaksjoner. Hva med en utjevning her?
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Sammen for
norsk fagspråk
Hva må gjøres for å styrke norsk språk i høyere utdanning?
Kopinorseminaret tok saken.

Kopinor
Sverre Gunnar Haga

S

iden 2009 har norske universi
teter og høgskoler hatt et
lovfestet ansvar for å vedlike
holde og videreutvikle norsk fag
språk. I samme periode har engelsk
språk i stadig større utstrekning
overtatt, både i undervisning og
publisering. Stadig flere snakker
om et domenetap for norsk språk.
Kopinorseminaret 27. februar, med
tittelen «Norsk språk i høyere utdan
ning?», var et samarbeid mellom
Norsk faglitterær forfatter- og over
setterforening, Den norske Forlegger
forening og Kopinor og ble ledet av
generalsekretær i Norsk Tidsskrift
forening, Bente Riise.

Humaniorahorror
Norsk taper terreng for engelsk i
akademia, fastslo Bente Riise i sin
innledning.
– Engelsk presser seg fram, det
blir mindre norsk både i under
visningen og som pensumspråk. Det
skjer et domenetap i fag etter fag,
dag etter dag. Utviklingen går nå
mye raskere også i humaniora.
Vi må da spørre: Er dette uunn
gåelig? Hvor alvorlig er det? Hva
står egentlig på spill? Og hva blir det
langsiktige resultatet av utviklingen?
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Kommer norsk til slutt til å bli bare
et fest- og fritidsspråk? Kommer vi til
å miste oss selv som folk og nasjon?
Er det dette vi får skrekkfilmer og tvserier om snart? Riksmålsvampyrer
og nynorskzombier i blodige kamper
mot glatte amerikanske professorer
som vil ha verdensherredømme,
campus for campus. Humaniora-
horror i beste sendetid – Jon Fosse
møter Stephen King.
Først ut etter innledningen var
rektor ved Universitetet i Bergen,
Dag Rune Olsen. På hans universitet
er all bachelorutdanning på norsk,
noe som stiller krav til stabens
språkkunnskaper.
– Den store utfordringen er
undervisningsmateriellet, sa Olsen.
Han la videre vekt på at fagspråket
må utvikles, og ny terminologi må
dokumenteres, blant annet slik de
gjør i Termportalen, som er utviklet i
samarbeid med Språkrådet.
– Termportalen kan bli et nav for
fagspråk, bekreftet Nina Teigland,
som er seksjonssjef for fagspråk og
språk i samfunn og høyere utdan
ning i Språkrådet. Hun ga et bilde
av utviklingen de seinere årene, der
blant annet andelen masteroppgaver

skrevet på norsk har gått sterkt ned.
Vi kan snakke om et domenetap
for norsk, særlig innenfor realfag og
teknologi.
Teigland viste hvordan fag og
språk henger sammen: For å mestre
et fagfelt er det avgjørende å kjenne
fagspråk og terminologi.

Klar interesse for å skrive
Arne Vestbø, generalsekretær i
Norsk faglitterær forfatter- og over
setterforening, viste hvordan det å
skrive lærebøker på norsk er med på
å forene fag og didaktikk og bidrar til
å strukturere forskerens kunnskaper.
Slik er formidling på norsk også til
for forskerens skyld.
Vestbø la også vekt på rollen Det
faglitterære fond, blant annet med
inntekter fra Kopinor-vederlag,
spiller for å støtte norsk faglitte
ratur. Søkertallene viser at det er en
klar interesse for å skrive fagbøker
til høyere utdanning.
Forlagssjef i Cappelen Damm
Akademisk, Birgit Skaldehaug, la
fram sine forslag til konkrete tiltak
for å styrke norsk fagspråk. Blant
disse var en styrking av finansier
ingen gjennom lærebokutvalget
for høyere utdanning. Også de

Innlederne på Kopinorseminaret: Jonas Økland, studentleder ved Handelshøyskolen BI (f.v.),
forlagssjef i Cappelen Damm Akademisk, Birgit Skaldehaug, Nina Teigland, seksjonssjef i Språkrådet,
og Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

akademiske forlagenes fellessatsing
Allvit er viktig for å motvirke dome
netapet, sa hun.
Siste taler ut var Jonas Økland,
studentleder ved Handelshøyskolen
BI og vara i sentralstyret til Norsk
studentorganisasjon. Han minnet
om at norsk også er nynorsk, og
viste til at ni av ti universiteter og
høgskoler ikke oppfyller kravene i
mållova. Norsk studentorganisasjon
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har lagt fram fem krav om tiltak for
å bedre situasjonen både for bokmål
og nynorsk. Blant dem er at det bør
opprettes et nasjonalt senter for
norsk fagspråk.
Flere fra salen, både fra akademia,
forlag og forfattere, var aktive
underveis. I sine sluttkommentarer
uttrykte Kopinors administrerende
direktør Yngve Slettholm overras
kelse over det han oppfattet som

manglende samordning mellom
aktørene på feltet. Han viste også
til Kopinors rolle i fordelingen av
vederlag til både forlag og forfattere,
et kretsløp som gir et økonomisk
handlingsrom for å frambringe ny
faglitteratur.
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– Frustrerende
lærebokprosess

– Jeg kan jo si at det har vært ulidelig
spennende, men «frustrerende» er
nok mer dekkende, sier Erik Steineger
om det å skrive lærebøker for den nye
læreplanen – uten å vite innholdet.

lesetrening – kombinert med
bruk av digitale læremidler. Det
er jo ikke slik at jeg på noen måte
er motstander av digital læring
gjennom filmer, illustrasjoner og
interaktive elementer. Det må bare
kombineres riktig. Men jeg har
inntrykk av at de store norske forla
gene nå også tenker i de baner om
den fysiske læreboka. Den har tradi
sjonelt representert en trygg inntje
ning, mens det er kjempedyrt og risi
kofylt med de digitale produktene.

Elever i den norske skolen vet ikke hva som venter dem
når de møter opp til prøver. Akkurat slik har det vært for
forfatterne av lærebøkene deres også.
Sverre Gunnar Haga
Ilja C. Hendel

I

det norske språks rikholdige
hage har ordet «fagfornyelsen»
florert hyppig de siste årene.
Men det er først til høsten at det står
i full blomst, som de nye lærepla
nene for grunnskole og videregående
opplæring fra skolestart 2020.
En hel lærebokbransje har ventet
i spenning og har etter sitt beste
skjønn gått inn i et usikkert marked
med produksjon og tilpasning – uten
å vite helt sikkert hvordan de nye
planene endelig ville se ut.

Uten innflytelse
– Jeg kan jo si at det har vært
ulidelig spennende, men «frustre
rende» er nok mer dekkende, sier
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Erik Steineger, mangeårig lærebok
forfatter. Han står blant annet bak
naturfagsseriene Nova, Globus, Natur
og univers og en rekke andre lære
bøker sammen med ulike medforfat
tere. Han var også styreleder i Det
faglitterære fond fra 2011 til 2015.
– Vi har jobbet lenge med noen
temaer som ikke kom med i de ende
lige planene. For å bli ferdige i tide
måtte vi starte skrivingen med en
gang kjerneelementene ble offentlig
gjort. Siden har det vært to hørings
runder og flere store endringer
underveis. Klart det er ergerlig å ha
sittet i ukevis med et kapittel, for
deretter å oppleve at hele temaet er
flyttet til et annet skoletrinn.

Digital inspirasjon

– Hvordan har responsen vært
når dere har tatt opp disse utfordringene med myndighetene?
– Forlagene har vært i løpende
dialog med Utdanningsdirektoratet
og flere ganger påpekt problemene.
Det er positivt at det har vært en
åpen prosess, men jeg har inntrykk
av at læremiddelprodusentene ikke
har hatt noe særlig innflytelse over
tidsplanen.
Steineger sier han har vært klar
over problemet helt fra starten av
prosessen.
– Dermed kunne vi forholde oss
til kjerneelementene tidlig. Men
tidsskjemaet for å innføre lære
planene har ikke tatt hensyn til at
det tar tid å lage læremidler av høy
kvalitet. Fra starten var det dessuten
meningen at skolene skulle ha et
«prøveår» da de skulle bli kjent med

læreplanene og læremidlene. Dette
gikk myndighetene heldigvis bort
fra. Det er også positivt at lærepla
nene har fått færre kompetansemål,
så det blir større mulighet for såkalt
dybdeæring.

– Behold boka!
Gjennom sin karriere som lærebok
forfatter har Erik Steineger sett store
endringer i bransjen – spesielt de
siste fem til ti årene.
– Det er særlig tre endringer
som har påvirket mitt eget arbeid:
De digitale elementene er blitt
mye sterkere, det er blitt endringer
innad i forlagene, og vi har fått helt
nye tenkemåter rundt det å utvikle
læremidler.
Steineger sier han har hatt sine
bekymringer knyttet til fram
tiden for den tradisjonelle, fysiske
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læreboka.
– Det er flere grunner til å
beholde den, tross digitale fram
skritt. Hvis elevene blir overlatt til
brett og pc, vil undervisningen bli
veldig fragmentert. Det er noe med
dette taktile elementet som en bok
er, og den strukturen den tilbyr –
hvordan begreper og tenkemåten
bygges. Hvis du ikke får den logiske
oppbygningen som en bok kan gi,
blir det lett veldig oppstykket. De
mange mulighetene til distraksjoner
som du får i det digitale læreverket,
vil ikke forekomme med en bok.
– Hvordan vil da en perfekt læremiddelpakke for en skoleelev se ut
i dine øyne?
– Det er at eleven har tilgang til
en papirbasert lærebok, som kan
bidra til å opprette en nødvendig

Arbeidet med digitale læremidler har
hjulpet Erik Steineger å tenke helt
nytt om formidling av kunnskap.
– Jeg jobber på en helt annen
måte med språket enn før. Når jeg
skriver nå, ser jeg for meg en klasse
eller en elev som skal ha en vans
kelig problemstilling framstilt på
en enkel og lettfattelig måte. Når
jeg skriver oppgaver, tenker jeg i
de samme baner som når jeg lager
nettbaserte oppgaver. Slik sett er
tenkemåten tilpasset den hverdagen
elevene lever i.
Noe skyldes at jeg har levert stoff
til digitale flater som har «tvunget»
meg til å tenke nytt. Men noe har jeg
også lært av folk som er vant med å
formidle på tv, for eksempel Andreas
Wahl, som jeg nå jobber sammen
med på det nye naturfagverket.
– Så det er mye bra med digitale
læremidler, også?
– Å, ja da. Vi er blitt mindre kjedelige
forfattere. Elevene er blitt bedre
vant med god formidling, og vi må
sørge for en enda mer variert læring
og ofte skrive muntligere, kortere og
mer lettfattelig. Nå slipper vi ikke
unna med å skrive lange, ugjennom
trengelige tekster, sier Erik Steineger.

23

Anslaget!*

Statsstipend til
Anne Bitsch og
Rune R. Moen

Fra tid til annen treffer jeg
mennesker som kjente meg
som barn, men som ikke ventet
å møte meg som voksen.
Alminnelig høflighet får dem
som regel til å skjule overraskelsen over å se meg ute i
verden. Det kreves en åpning i
samtalen, et tomrom, for at de
skal få sagt høyt det de først
tenkte på da de så meg:
Lever du fremdeles?

JAN GRUE
Jeg lever et liv som ligner deres

* Hver uke presenterer vi en ny åpningssetning fra
norske sakprosabøker under overskriften Anslaget.
Se nederst på forsiden på vår hjemmeside nffo.no.

Ny festivalsjef i Oslo
Ny direktør i
Forleggerforeningen

Søk opp stipendbøker
hos Nasjonalbiblioteket!
Det faglitterære fond inngikk i fjor et samarbeid med
Nasjonalbiblioteket om registrering av alle stipendbøker på Bokhylla.no og søkemotoren for fag- og
forskningsbibliotekene Oria.no. Ved å velge NFFO
som «Bibliografi» kan man nå hente ut samtlige av
de stipendstøttede bøkene som treff.
I Bokhylla er samlingen komplett fram til 2000, og
der kan man også lese gratis i disse utgivelsene. Totalt
er det rundt 4900 bøker som er digitalisert i Bokhylla,
og dette antallet er antatt å stige framover. I Oria har
man ikke lesetilgang, men her får man til gjengjeld
treff på over 6000 stipendbøker (per mai 2019).
Samarbeidet er i startfasen og vil på sikt gi
mange spennende muligheter for NFFO i vårt
formidlingsarbeid.
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Heidi Austlid tiltrer som ny administrerende direktør
i Den norske Forleggerforening fra 1. september.
Hun kommer fra jobben som administrerende
direktør i IKT-Norge og har lang og bred erfaring fra
teknologisektoren, kunnskapssektoren og bransje
organisasjon. Austlid tar over etter Kristenn Einarsson,
som vil gå over i rollen som strategisk rådgiver og
videreføre ansvaret for det internasjonale arbeidet,
melder foreningen.

Ditt medlemskap
Er du blant dem som savner informasjon om
medlemskapet ditt, oversikt over arrangementer
og kurs du har deltatt på, og enklere tilgang til
fakturaene dine?
Da har vi en gladnyhet til deg: NFFO vil i løpet av
2020 lansere nye medlemssider på nett! Sidene vil få
navnet «Mitt medlemskap» og vil være tilgjengelige
ved innlogging på Min side.
Mer informasjon kommer i nyhetsbrev og på nffo.no.

Linn Stalsberg (bildet) er ny sjef for Norsk sakprosafestival. Hun lover å ha et ekstra øye til gode forfattere
som ikke er så gode til å «selge seg selv».
Stalsberg er fast kommentator i Klassekampen, er
en aktiv debattant, har bakgrunn som journalist og
har skrevet flere bøker. Siste utgivelse er Det er nok
nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og
natur, på Forlaget Manifest i 2019. Hun overtar
oppgaven med å lede festivalen etter Mette Karlsvik.
Årets festival på Litteraturhuset i Oslo blir den
åttende i rekka og arrangeres lørdag 24. oktober.
Det blir festival i Trondheim 31. oktober og
i Stavanger 21. november.

– Koronakrisen går ikke bare på menneskeliv og helsa
løs, men ødelegger jo også eksistensgrunnlaget til
mange kunstnere og frilansere. Så dette er jeg veldig
glad for, sier oversetteren Rune R. Moen.
Han og forfatteren Anne Bitsch ble 24. mars tildelt
arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend.
Til sammen ble 881 stipend delt ut fra ordningen.
– Vi er veldig glade for at vi i år har fått en splitter
ny hjemmel fra Statens kunstnerstipend, sier Arne
Vestbø, generalsekretær i NFFO.
– Siden en gammel hjemmel også ble ledig i år, er
det dermed to verdige mottakere vi kan juble for. I
disse krisetider er det ikke vanskelig å se betydningen
av at vi har statlige stipend som gjør at flere kan
bruke mer tid på å skrive og oversette faglitteratur,
sier Vestbø.
Han håper nå at mange melder seg til neste
søknadsfrist til Statens kunstnerstipend.
– Fristen for 2020 er 16. oktober klokka 13.00.
Vi oppfordrer alle faglitterære forfattere og
oversettere til å huke av i kalenderen allerede nå!

Viktige oversetterdatoer
Årets festdag for oversetterne, Hieronymus-dagen,
arrangeres i år 1. oktober, og NFFOs årlige oversetterseminar på Soria Moria finner sted 21.–22. november.
Mer informasjon kommer i nyhetsbrev og på nffo.no.

Årsmøtet blir 29. august
Som tidligere annonsert ble årskonferansen 17. og
18. april dessverre avlyst. Ny dato for årsmøtet til
NFFO og Det faglitterære fond er lørdag 29. august
klokka 10.00.
– Det var svært synd at vi måtte avlyse årskonferansen,
men vi håper så mange som mulig har anledning til å
delta på årsmøtet lørdag 29. august, sier styreleder
Geir Hønneland (bildet).
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
sendt styret seinest seks uker før møtet holdes, det
vil si seinest lørdag 18. juli. Eventuelle saker sendes på
e-post til post@nffo.no.
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JURIDISK SPALTE

Francisca Aas, juridisk rådgiver i NFFO

Ilja C. Hendel

Ny normalkontrakt
for oversettelser

Etter to års forhandlinger foreligger det nå en
ny versjon av Normalkontrakt for oversettelser.

D

en nye versjonen ble tatt i
bruk fra 1. januar 2020 og
avløste da 2006-versjonen
med tilhørende protokoller. De
vesentligste endringene er knyttet til
honorarsystemene for tilleggsutnyt
telse og gjenbruk.
I årene etter 2006 oppsto det
etter hvert behov for andre honorar
løsninger enn de som framgikk av
normalkontrakten. Først ble det
nødvendig å avtale et midlertidig
unntak for utgivelse av oversatte
e-bøker, deretter for utgivelse av
oversatte lydbøker. Så begynte
strømmingen av lydbøker, en helt
ny utnyttelsesform som krevde nye
honorarløsninger, og det ble enda
flere midlertidige protokoller.
To hovedhensyn har gjennom
syret forhandlingene. For det første
har partene villet integrere alle
tilleggsprotokollene i normalkon
trakten, slik at denne igjen gir den
samlede reguleringen som det er
rimelig å forvente av et dokument
med et slikt navn. For det andre
har man lett etter mer tidsriktige
honorarmodeller som kunne redu
sere forlagenes økonomiske risiko
ved å utnytte en oversettelse på nye
måter eller over lengre tid enn den
opprinnelige utnyttelsesperioden.
Løsningen ble å erstatte det gamle
systemet, hvor tilleggshonorarer/
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gjenbrukshonorarer ble beregnet i
prosent av opprinnelig oversetter
honorar og utbetalt forskuddsvis,
med et nytt system med royalty/
lisensavgift som beregnes etter
skuddsvis av den inntekten forlaget
faktisk har hatt.
Omleggingen vil redusere forla
genes økonomiske risiko og dermed
legge til rette for en mer fleksibel
utnyttelse av oversatt litteratur. I
den utstrekning dette skjer, vil flere
oversettere enn før opptjene noen
honorarer i tillegg til det opprin
nelige grunnhonoraret for overset
telsen. På den annen side vil nok
noen oversettere komme dårligere
ut med de nye omsetningsavhengige
honorarene enn om det gamle
systemet var blitt videreført.

Kontraktsvilkår for digitale
læremidler
NFFO har mottatt mange henven
delser fra medlemmer som dels
kunne fortelle om stor usikkerhet
rundt hvilke økonomiske betingelser
de kunne vente å få for de nye digi
tale læremidlene til fagfornyelsen,
dels om litt forunderlige kontrakts
bestemmelser for digitale lære
midler for høyere utdanning.
Foreningen sendte derfor ut en
medlemsmail den 21. januar hvor
det ble oppfordret til å vente med å

signere kontrakter om digital utnyt
telse inntil tidligst 1. april.
Etter dette har forhandlings
utvalget vårt hatt møter med alle de
store læremiddelforlagene og fått
god informasjon om hvordan disse
har tenkt rundt forfatternes avtale
vilkår. Før 1. april vil vi oppdatere de
rådene til oppdatere de rådene vi gir
til læremiddelforfatterne, som er lagt
ut på er lagt ut på hjemmesidene våre.
Ta gjerne kontakt med oss om du har
spørsmål du ikke finner svar på.

Forlagenes rett til andel av
forfatteres vederlag for
dramatisering
Nær 18 år etter at det såkalte faste
tvisteutvalget første gang hadde
en sak til behandling, trådte dette
partssammensatte utvalget i fjor
høst sammen for andre gang. Denne
gangen ble utvalget bedt om en
fortolkning av normalkontraktens
bestemmelse om dramatisering
(pkt. G-5.6.3), som blant annet har
følgende ordlyd: «Forlaget kan kreve
et beløp tilsvarende inntil 10 prosent
av vederlaget for denne utnyttelsen.
Beløpet avtales ut fra forlagets
innsats, herunder initiering og
utvikling av originalverket.»
Tvisteutvalget uttalte at det var
mest naturlig å forstå begreps
bruken slik at forlagets andel skal

NFFOs juridiske rådgivere Jan Terje Helmli og Francisca Aas.

beregnes av «uavkortede inntekter
fra dramatiseringsavtaler», det vil si
av de bruttobeløpene som utbetales,
uten fradrag for for eksempel provi
sjon til forfatterens agent. Deretter
kommenterte utvalget en del forhold
som kan ha relevans når forfatter
og forlag forhandler om prosentens
størrelse.
Utvalget oppfordret Forlegger
foreningen og NFFO til å gjøre
bestemmelsen tydeligere i løpet av
de pågående forhandlingene om
revisjon av normalkontrakten.

Viktig avgjørelse om
«etterslepsinntekter»
Da ett av våre forfattermedlemmer
ble 100 prosent ufør, reduserte
NAV likevel uføregraden under
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henvisning til at den trygdede
fortsatt mottok royaltyinntekter
fra sin tidligere virksomhet som
forfatter. NAV mente at den trygdede
hadde restinntektsevne til tross
for at sykdommen forhindret
medlemmet i å skape noe nytt.
NFFO hjalp medlemmet, først
med å klage til NAVs interne klage
organ og deretter med å bringe
saken inn for Trygderetten. Først
der fikk medlemmet medhold i
at løpende royaltyinntekter som
stammet fra det forfatterskapet
som hadde opphørt før full uførhet
inntrådte, var å regne som såkalte
etterslepsinntektsprosenter. Dermed
skulle det ikke tas hensyn til disse
inntektene ved beregningen av
uføretrygden. Inntektsevnen ble

ansett å være helt bortfalt, og
uføregraden ble justert opp til
100 prosent.

Gloria Forlag er konkurs
Forlaget, hvor Anne Gaathaug var
forlagssjef, gikk selv til skifteretten
mandag 24. februar, etter kun to års
drift. NFFOs erfaringer fra tidligere
forlagskonkurser tilsier at det
dessverre er svært lite sannsynlig
at forfattere vil få utbetalt noe
som helst av den royaltyen de
har opptjent på salget av bøkene
sine. Konkursboet har trolig svært
beskjedne aktiva, og andre kreditorer
enn opphavere har bedre prioritet
ved konkursoppgjøret.
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Smått
er også
godt
Hverdagen i småforlagene i
Norge er ikke så mørk som
man skulle tro. Men de etterspør bedre og tydeligere
støtteordninger for sakprosa.
Per Asbjørn Risnes jr.

Lill-Ann Chepstow-Lusty og Kontur forlag

– Jeg føler meg litt urettferdig
behandlet av innkjøpsordningen for
sakprosa, sier Ann-Turi Ford i lille
Ford Forlag på Nesodden.
– Det er noe som ikke er rett. Jeg
ser innkjøpte bøker jeg mener er
er mye dårligere enn dem jeg har
gitt ut. Jeg skjønner det ikke, sier
Ann-Turi Ford som driver forlaget
ved siden av deltidsjobben som jour
nalist i lokalavisa.
Ford Forlag er et av mange småog miniforlag i landet som bidrar
til at vi fortsatt gir ut i under
kant av 7000 nye boktitler hvert
år. Selv med fallende salgstall for
bøker totalt, undergangsprofetier
for papirboka, kamp om folks tid
og om plass i de bokhandlene som
er igjen, biter de små forlagene seg
fast. Antallet forlag utenfor Forleg
gerforeningen øker for hvert år. Og
denne måneden suste lille Memo inn
med fire titler på bestselgerlista for
generell litteratur.

Stedsnavn selger
For ti år siden skrev Ann-Turi Ford
en ukentlig spalte i avisa om lokale
stedsnavn. Folk spurte om historiene
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kan ha til utgivelsene sine. Det gjør
den norske bokfloraen rikere, sier
forlagssjefen som startet forlaget
for 13 år siden med utgangspunkt i
hiphopmagasinet FatCap. Kontur har
gitt ut bøker om gatekunst, tegnese
rier, tegnehåndbøker og sakprosa om
fotball og kunst.

Det er gode ting med å være liten også. Og så drives man jo først og fremst av begjæret om at
disse bøkene skal finnes, sier forlegger Ann-Turi Ford.

fantes i en bok. Det gjorde de ikke,
så da startet hun forlaget for å gi ut
den boka.
Siden har hun gitt ut 26 bøker
med lokalhistorie, musikkhistorie,
arkeologi, tegneserier og biografier.
– Det er lett å få omtale og
oppmerksomhet, men ikke så lett å
få solgt bøkene, sier Ford.
De bøkene hun selger, går som
regel gjennom nettbokhandler, via
egen hjemmeside og i den lokale
bokhandelen på Nesodden. Det
stemmer for så vidt godt med den
generelle utviklingen av boksalget i
Norge. Tall fra Forleggerforeningen
viser at salget går ned i de fleste
kanalene, mens netthandel og direk
tesalg fra forlagene øker.
– De lokalhistoriske bøkene går
jo selvsagt bra her. Boka med steds
navn er utsolgt, sier hun.
– Hvorfor er det vanskelig å
komme inn i andre bokhandler?
– De ser vel ikke for seg at det skal
selge. Jeg har gitt opp å gå rundt til
bokhandlerne. De store forlagene
kan gi rabatter på opptil 70 prosent.
Det kan ikke jeg, sier hun.
– Du mangler muskler og
markedsavdeling?
– Jo, men det er gode ting med å
være liten også. Jeg kan styre alt
sjøl. Og jeg er min egen formgiver,

så det går jo rundt på et vis. Jeg kan
også være mye smalere enn de store
kan. Jeg drives jo først og fremst av
begjæret om at disse bøkene skal
finnes, sier hun.
– Hva kunne du ønsket deg at var
annerledes?
– Jeg kunne ønsket meg en bedre
støtteordning for kvalitetssakprosa
som gis ut på små forlag, sier hun.

Rikere bokflora
Forlagsjef Martin Berdahl i Kontur
Forlag i Oslo leder Den norske
Forleggerforenings utvalg for
småforlag. De har ennå ikke kommet
med en rapport. Men han mener de
små forlagene har noen fordeler de
store ikke har.
– Det som er spennende i små
forlag, er at man kan raskt bestemme
seg og bli med på alternative utsalgs
steder, prøve nye metoder i salg og
markedsføring, og man kan snu seg
fort rundt ved valg av utgivelser.
Kommer det inn et manus eller en
bokidé som man ser det er stort
potensial i, kan man tett opp til vårog høstpresentasjon jobbe mot en
utgivelse i løpet av kort tid, sier han.
– Alle streber jo etter bestselgere,
men små forlag kan velge titler som
hadde hatt vanskeligheter med å nå
de økonomiske kravene større forlag

– Hva er utfordrende med
å være småforlag?
– Utfordringen er manglende kapa
sitet til å få gjort alt man burde eller
ønsker å gjøre – blant annet til å
jobbe med så mange utgivelser som
man ønsker. Man har også et mindre
apparat innen salg og markeds
føring. Derfor forsøker vi å finne
markeder utenfor de tradisjonelle
bokhandlene. Det digitale har ikke
tatt over så mye av boksalget som
man trodde, men dette kan fort
endre seg med ny teknologi og nye
programmer, sier han.

Verdifull litteratur
Enmannsforlaget Communicatio i
Trondheim ga ut sin første bok med
Håkon Bleken for 18 år siden. Siden
da har Sverre M. Nyrønning, tidligere
kulturjournalist fra Adressa og NRK,
gitt ut over hundre titler. Det har
stort sett vært allmenn sakprosa, som
dokumentarer, biografier og kunst
bøker, men også noe skjønnlitteratur.
– Små forlag gir ut mye verdifull

FAKTA
Communicatio.no
Fordforlag.no
calliidlagadus.org
konturforlag.no

litteratur, sier forleggeren. Han tror
det slett ikke er slik at forfattere
helst vil bli gitt ut på store forlag.
– Mange forfattere har vært på
store forlag, men ønsker å komme
tettere på redaktøren og på selve
produksjonen. Mange identifiserer seg
mer med en håndverkstradisjon enn
den industriproduksjonen som mange
storforlag oppleves som, sier han.
– Så du er lykkelig som liten?
– Jo da, det går fint. Vi jager ikke
bestselgere, men er selvsagt glad
når det skjer. Vi håper mest på stan
dardverk som ikke dør etter jul. En
fordel vi har som små forlag, er at vi
kan snu oss kjappere rundt. De store
trenger mer tid, sier Nyrønning, som
har sett omsetningen variere fra like
under en million til over to millioner
kroner.
– Akilleshælen vår er selvsagt
markedsarbeidet. De store aktørene
kjører sine løp. Det ser man i bok
handelen. Men de siste årene har
bokhandlerkjedene vært flinkere til
å møte oss småforlag slik at vi kan
få informert dem. Når du først når
gjennom, så er de interessert. Det
smale er jo også ganske bredt, sier han.
– Er det en fordel å være lokal?
– Vi har ikke lagt vekt på å være et
lokalt forlag. Vi har gitt ut noen
biografier og dokumentarer fra
krigen i Trøndelag og enkelte lokale
utgivelser, men ellers har det vært
allmenne utgivelser, sier han.

Martin Berdahl i Kontur forlag.
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– Hva ville du endret i bokbransjen
om du kunne?
– Det er ikke så originalt, men jeg
ville utvidet innkjøpsordningen for
sakprosa betraktelig. Det er mange
sakprosabøker som burde vært

tilgjengelige i biblioteker. En utvidet
ordning ville vært til glede for hele
bransjen, både forfattere og forlag,
sier han.

Samisk helgardering
– Som alle andre småforlag skulle
vi gjerne hatt en rik onkel i ryggen.
Men i stedet får vi jobbe for å bli
rik onkel selv, sier forlagsjef Jovnna
Guttorm Solbakk i Calliid Lagadus,
som direkte oversatt betyr «forfat
ternes forlag».
Det samiske forlaget i Karasjok er
store i sitt språkområde, men med
sine drøye ti millioner i omsetning
er de små i nasjonal målestokk. De
gir imidlertid ut både lærebøker,
skjønnlitteratur og sakprosa på
samisk, norsk og engelsk.
Det som også gjør dem litt uvan
lige, er at de er ganske avhengige
av hva Sametinget vedtar å støtte.
Spesielt gjelder dette tilretteleg
ging og oversettelse av lærebøker til
samisk, som kan utgjøre en stor del
av omsetningen.
– Derfor har vi utvidet til også
å strekke oss inn mot det norske
markedet. Det er ganske mange her
i området som velger norskspråklige
bøker om de får valget. Det kan
gi oss et ekstra bein å stå på, sier
forleggeren som regner en samisk
språklig utgivelse som en bestselger
om den passerer 500 eksemplarer.
Utfordringene for Calliid
Lagadus er de samme som for
andre små forlag: Det er å få titlene
inn i bokhandelen. Det er å klare
å komme gjennom nåløyet til
innkjøpsordningene. Det er å måtte
betale halvparten av utsalgsprisen i
rabatt til nettbokhandlere og så se at
de selger bøkene til mye lavere pris
enn forlagene selv kan gjøre.
I tillegg skulle Solbakk gjerne
sett at samiskspråklige utgi
velser fikk like mye støtte som
nynorskspråklige.
– Slik det er nå, gir vi bøkene ut i
to utgaver, en på samisk for å redde
språket og en på norsk for å redde
forlagets økonomi, sier han.
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Debutanten

Dyrevenn Malin Hellebø og den tilfeldig
forbipasserande Sunny i Slottsparken.
NRK-kjendisen debuterte med sakprosa for
barn og unge i fjor, Dyras beste sjekketriks.
No er ho i gang med bok nummer to.

Malin Hellebø

Ein hund etter
gode historier

andre, det er jo litt motlaust, seier
Malin. Men så sprekk ho opp i eit
stort smil.
– Men herregud, det var mykje
gøy òg, da! For sjølv om det er mykje
motstand, blir det betre av det, og
det er jo ein vinst mot slutten der.

Det var da ho blei forsøkt sjekka opp av ein pingvin, at
Malin Hellebø skjønte at ho skulle bli forfattar. Men altfor
få gjer som henne, å skrive sakprosa for barn og unge.

Sverre Gunnar Haga
Ilja C. Hendel

I

fem år var Malin Hellebø
programleiar i NRK-serien Dyrevenn. I fjor debuterte ho òg som
forfattar med boka Dyras beste sjekketriks, illustrert av Camilla Kuhn,
gjeven ut på Samlaget og med eit
tema som bokstaveleg talt dukka
opp under ei NRK-innspeling.
– Sjekking er jo eit spennande
tema, både for menneske og dyr.
Men det begynte med at vi laga eit
innslag frå Akvariet i Bergen, der
eg blei forsøkt sjekka opp av ein
pingvin.
– At du blei kva?
– Vi gjorde eit opptak blant pingvi
nane. Eg var oppteken med å mate
dei – men så skjedde det noko bak
meg, ein av pingvinane som gjorde
nokon rare bevegelsar eg ikkje
skjønte noko av. «Malin, pingvinen
prøver å sjekke deg opp!» sa dyre
passaren Joakim. Og plutseleg
begynte pingvinen å klatre opp på
ryggen min! «Vent, han prøver å pare
seg med deg!» kom det frå Joakim.
– Kvifor han valde meg, veit eg
ikkje. Men eg hadde nok sendt ut
nokon signal som han tolka som
«good to go – no blir det action her!»
Intensjonsavtalen om ei bok
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om «noko frå dyreriket» med
Samlaget blei plutseleg til ein
konkret idé og etter kvart bok om
temaet. Her kan vi møte både det
djupt originale sjekketrikset til kule
fisken, til edderkoppen, mohairgei
tebukken, leopardsnigelen og, ikkje
minst, pingvinane.
Men dessverre er det langt
mellom gode, originale sakprosaut
gjevingar berekna for barn og unge
og skrivne på norsk. Trass i ein elles
kraftig auke av søkjarar til Det faglit
terære fond dei siste tre åra har
talet på søkjarar minka innanfor
kategorien.
I ei stipendevaluering utarbeidd
for NFFO heiter det at nedgangen i
talet på søkjarar kan liggje utanfor
sjølve stipendomlegginga. Evalue
ringa peiker på fire forhold:
• Forlaga satsar ikkje på sakprosa

for barn og unge, ifølgje dei
sjølve er det mykje på grunn av
den selektive innkjøpsordninga.
• For forlaga er det billigare å få
omsett utanlandske fleirlandsut
gjevingar enn å satse på ny norsk
litteratur.
• Mange forfattarar og illustratørar
tør ikkje satse på sakprosa for
barn og unge fordi royaltysatsen
og illustratørhonorara er så låge.
• Abonnementssystemet til
bokhandlarane har stor
innverknad på kva bøker som
er fysisk tilgjengelege i bokhan
delen.

feil. Eg sov nesten ikkje før utgje
vinga. Men så kom ho ut, og den
første bokmeldinga blei ein femmar i
BT. Da sleppte eg skuldrene ned.
Ideen om det å vere forfattar viste
seg ikkje heilt å stemme med røynda.
– Eg hadde nok romantisert skri
veprosessen før eg sette i gang.
Trudde at eg skulle stå opp tidleg,
koke kaffi, lage mat, sitje i sola og
vere inspirert.

For Malin Hellebø har det vore
ein stor opptur å debutere som
forfattar.
– Før boka kom ut, var eg redd for at
folk ikkje skulle like boka eller finne

– Kva var det vanskelegaste?
– Kanskje det å måtte begynne på
nytt igjen etter tilbakemeldingane
frå forlaget. Å setje seg ned med
teksten, bryte han heilt frå kvar
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– Men …?
– Sanninga var at det var einsamt –
og vanskeleg – og masse rom for å
tvile på meg sjølv.

– Utvalet av sakprosa for barn
og unge skrive på norsk er ikkje
veldig stort. Kvifor gjev det ikkje
meir prestisje å operere i denne
sjangeren, trur du?
– Hm, kan det vere noko så enkelt
som at skjønnlitteratur er meir i
vinden akkurat no? Eller at sakprosa
lettare kan assosierast med skole
bøker, og at det ikkje er like freis
tande som fiksjon? Kanskje det er
lett å tenkje at sakprosa gjev mindre
rom for originalitet og kreativitet
enn skjønnlitteratur? Eg veit ikkje,
sjølv synest eg det er veldig stas å
skrive sakprosa, og synest alle bør
prøve seg.
– Og unge, norske gutar les enda
færre bøker enn før, lærte vi frå
PISA-undersøkinga tidlegare i
haust. Kvifor er det slik?
– Å setje seg ned for å lese ei bok
krev tid, og det blir kravt meir av
hovudet enn kva det gjer ved å
berre slå seg ned i sofaen med ein
eller annan serie og få alt i fanget.
Skjermar generelt er vel ei forklaring
på utviklinga.
Debuten har gjeve meirsmak for
Malin Hellebø. Neste boka er påbe
gynt og skal heite Inn i munnen. Ho
handlar om dyremunnar – inkludert
tenner. Det er berre å grue seg for
alle oss som aldri har fått Haisommar
ut av hovudet.
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Fugleskrik i tospann
Oversetterne Hege Mehren og Kristin Gjerpe måtte samarbeide
skulder ved skulder da den ene av dem brakk armen.
brutale og nådeløse livet i fuglefjel
lene, sier Mehren om fellesoverset
telsen, som ble langt tettere enn de
hadde planlagt.

Per Asbjørn Risnes jr.
Ilja C. Hendel

D

e var på arbeidsopphold i
badebyen Terracina på den
italienske vestkysten. Fra det
lille forlaget Gursli Berg kom manus
til en bok, The Seabird’s Cry av Adam
Nicolson, som de var nødt til å over
sette sammen for å rekke deadline.
Det var seint i sesongen, sommer
turistene var borte, men mellom
arbeidsøktene lokket bølgene frem
deles. De åpnet manusfilen, fant
et kapittel om skarven midt i for
å kjenne på stilen og prøveover
sette det britiske mesterstykket om
sjøfuglers liv på verdenshavene og i
kulturhistorien.
De ble begeistret. Den britiske
forfatterbaronen skrev poetisk og
interessant. Den ene vandret fram
og tilbake på gulvet, den andre satt
ved tastaturet. De lekte seg med
teksten for å få til de store, litte
rære sveipene og den faglige dybden
i originalen.
Å, det var sånn oversetterlivet
skulle vært, var de skjønt enige om
– å være to om å finne de riktige
formuleringene.
I ettertid er det lett å trekke fram
det engelske uttrykket: «Be careful
what you wish for …»

Poetisk fugleprosa
Nicolson er en krevende forfatter
å oversette. Boka hans er litterær
sakprosa full av fuglefakta. Her
er fuglers anatomi, trekkmøn
ster, navigasjonsteknikker, sexog sjelsliv. Men det handler også
om vårt forhold til fugler i sjøfart,
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Enarmet suksess

Hege Mehren og Kristin Gjerpe møtte på uforutsette vanskeligheter
da de skulle oversette The Seabird’s Cry av Adam Nicolson til norsk.

kystnæringer, i legender, myter
og diktning. Og det dreier seg om
fuglenes forhold til oss og hvordan
menneskers aktivitet kan utrydde
arter, slik det gikk med geirfuglen.
Forfatteren er opptatt av naturvern
og hva plasten i havet fører til.
Oversetterne fikk bruk for alt
de kunne innen idéhistorie, teologi
og litteratur. Omfattende googling

måtte til på en rekke andre felt.
Baronen er en ivrig seiler og skil
drer møter med sjøfuglene på havet.
Her kunne Mehren, som også seiler,
bidra med sjøuttrykk.
Forfatterens eget forhold til
sjøfugler er direkte lidenskapelig og
ikke bare faglig nøkternt.
– Det er høy presisjon her,
teksten er full av referanser og

sitater. Vi måtte finne de beste og
ferskeste oversettelsene av alt fra
ulike skapelsesberetninger til Moby
Dick. Vi måtte gjenskape forfatte
rens høystemte språk uten å frem
medgjøre norske lesere. Og vi måtte
beholde det poetiske, sier Gjerpe.
– Vi har jobbet hardt for å mane
fram den stemningen Nicolson
skaper i skildringen av det tidvis
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Det var like etter nyttår i fjor. De
hadde allerede gjort innledningska
pitlet sammen, og Mehren hadde
grovoversatt sin halvdel. Gjerpe
hadde levert en annen bok og gjort
et kapittel av sin del. Hun tok sin
daglige luftetur til toppen av nabo
parken St. Hanshaugen. Det var
gnistrende sol, iskaldt og ganske
glatt. På vei ned trappene fulle av
snøsvuller passet hun på å holde seg
godt fast i gelenderet.
På siste trinn møtte den appelsin
røde solen henne i ansiktet. Hun
løftet ansiktet mot varmen og lyset.
Og slapp gelenderet.
Da hun kom til seg selv, hadde
hun det brukket høyre håndleddet.
– Det snudde helt opp ned på
arbeidsformen vår, sier Mehren
og viser fram den ferdige boka
Sjøfuglens skrik. Fra da av ble boka til
på hennes hjemmekontor. Gjerpe satt
med med gips på den ene hånden og
originalutgaven i den andre. Mehren
satt ved tastaturet og førte inn.
– Vi har i utgangspunktet to
forskjellige måter å jobbe på. Jeg
tenker med hånden. Skriver hele
tiden. Og oversetter først teksten
direkte, før jeg bearbeider den
etterpå, sier Gjerpe.
– Mens jeg leser og analyserer
før jeg begynner å skrive. Nå måtte
vi lage en helt ny arbeidsform. Det
ble mange uenigheter, men også
lange og fruktbare diskusjoner om
ord, uttrykk, stil og språkbilder, sier
Mehren.

Fuglenes råskap
Oversetterne måtte finne ut av
hverandre. De måtte jenke seg,
tilpasse arbeidsformen til et gipset
kompromiss. De ble et kreativt
tospann, sett i bakspeilet. Det var
både tidkrevende og utmattende,
men samtidig fint å ha det nære,
kollegiale samarbeidet i hverdagen
over tid.
– Mange bøker hadde nok tjent på
å bli oversatt på denne litt omsten
delige måten. Om begge hadde fått
fullt honorar, da, sier Mehren.
– Vi ble veldig slitne, men jeg tror
boka ble mye bedre av våre disku
sjoner. Det er sjelden det kommer ut
en bok der hver setning er så gjen
nomarbeidet som dette, sier hun.
– Det var godt vi fikk stipend fra
NFFO. Ellers ville det vært økono
misk ruin, sier Gjerpe.
– Vi vil gjerne slå et slag for denne
særpregede og kritikerroste boka.
Det er så nydelig når forfatteren
forteller hvordan han finner trøst i
fuglene som følger ham på havene.
Samtidig sier han at «vi har glemt
disse fuglenes råskap», sier hun.
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Det store bildet
Anders Johansen

Navn: Anders Johansen
Stilling: professor i sakprosastudier

En mann av ord
Sverre Gunnar Haga
Odd Mehus

Alder: 67
Aktuell med: vinner av Kritikerprisen
2019 for boka Komme til orde. Politisk
kommunikasjon 1814–1913

Den ferske vinneren av årets Kritikerpris tror på
tanketeknologi, litterær sakprosa, underbevissthet 
og tilgjengelig språk. Og at akademia språkbeskytter
seg mot virkeligheten.

V

i går gjennom et hus rikt på
korridorer og vekttall – opp
en trapp, inn til venstre,
bort til høyre, inn til venstre igjen,
stopper opp – der! Vi banker på,
«kom inn», vi åpner døra, og midt i
rommet fylt til randen av sirlig
plasserte bøker i hyllene står en
romersk bryter og venter på oss.
Nei, vent – han bare ser sånn
ut, Anders Johansen, professor i
sakprosastudier og renskåret i trek
kene. Vi befinner oss vest i konge
riket, i den avsatte hovedstad Bergen,
hvor drammenseren Johansen har
forvillet seg på det 49. året.
Fersk mottaker av Kritikerprisen
for årets beste sakprosabok, Komme
til orde, utgitt på Universitetsforlaget
– 951 sider og 1,8 kilo prosa om poli
tisk kommunikasjon fra 1814 til 1913.
Det er bare å rydde Finnskogen til
oppfølgeren.
– Det er en stor ære å få Kritiker
prisen. Jeg er glad og stolt over å
ha fått en slik anerkjennelse, sier
Anders Johansen, som mottok prisen
på Litteraturhuset i Oslo 5. mars.

Bortgjemt skribent
Han har et langt skriveliv bak seg,
men forfatter har han «bare» vært i
de siste 30 årene.
– Helt siden jeg kom i ungdoms
årene, har jeg skrevet av generell
interesse for samfunnet og ut av et
politisk engasjement. Planen var å
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bli journalist, som min far.
– Hva skrev du?
– Avisartikler, politiske pamfletter
og andre lignende ting som vi seine
68-ere skrev. Min motivasjon for å
skrive var først og fremst knyttet
til et politisk engasjement. Og da
den bevegelsen som jeg var en del
av, gikk i oppløsning rundt 1980,
forsvant også litt av meningen for
meg med å henvende meg til offent
ligheten.
– Jeg fortsatte å skrive akademiske
ting, men de var rent utforskende.
Jeg har store bunker med ufullførte
prosjekter fra de årene der. For min
del var det sikkert veldig bra, for
jeg skolerte meg gjennom det. Jeg
ble vel til den forskeren jeg er i dag,
gjennom disse skriveøvelsene i løpet
av 80-årene og tidlig 90-årene.
– Det var først da jeg begynte å få
et levende forhold til et publikum
igjen at jeg begynte å skrive for
offentligheten.
– Og hva var den utløsende årsak?
– EU-kampen. Den første delen av
mitt skrivende liv var knyttet til den
sosialistiske studentbevegelsen. Jeg
måtte vente noen år før jeg fant igjen
et forhold til offentligheten som ga
mening, før jeg klarte å bruke skri
vingen til å lage bøker og artikler.
Og så begynte det å rulle igjen.
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Tanketeknologi
Vi ønsket å sette oss ned med
Anders Johansen fordi han gjennom
et rikholdig forfatterskap også har
skrevet flere bøker om å skrive og
dessuten har holdt en rekke foredrag
om temaet – blant annet et godt
besøkt et i Oslo i 2019 for NFFOs
medlemmer. Etter det ville vi bare
ha mer – og nå sitter vi her på
professorens kontor i Fosswinckels
gate 6 i Bergen sentrum.
– I boka Skriv! Håndverk i sakprosa
fra 2009 står det å lese at «å skrive
er å tenke». Det har vi for så vidt
hørt før også. Men hva legger du
i det?
– Du kan selvfølgelig tenke uten å
skrive. Men du er ganske avhengig
av språket for å kunne tenke spesielt
langt og skarpt. Skriftspråket er en
intellektuell teknologi som hjelper
deg til å tenke grundigere og klarere.
– Du får til mer ved å skrive. Dette
gjelder ikke bare ved at du skriver
tankene dine ned, men at du skriver
dem fram, så å si, når du leter mer
kritisk etter hvilke ord du skal bruke.
– Skriving er et redskap du
trenger hvis du skal gjøre virkelig
intellektuelt ambisiøse ting. Ikke
bare i forskningen, men i alle mulige
sammenhenger. Og dette mener jeg
mange skrivende mennesker, ikke
minst her på universitetet, har et
altfor lite reflektert forhold til.
– Hvordan da?
– Hvis det da er slik at skriftspråket
er tenketeknologi, så må vi ta den
teknologien mest mulig effektivt i
bruk. Lære å forstå at dette ikke bare
er noe vi gjør etter at vi er ferdige
med å forske – men at dette er viten
skapelig metode, så å si: hvordan vi
kommer fram til tankene, hvordan
vi organiserer stoffet, hvordan vi
oppdager hva vi må lete videre etter.
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– Skrivingen er ikke bare en måte
å bekjentgjøre hva vi vet, på, det er
også et undersøkelsesmiddel. Og
det kan vi utnytte mye bedre enn vi
gjør. Mye akademisk tenkning er jo
først og fremst et ritual der framstil
linger stases til på en bestemt måte.
Dette får det til å se profesjonelt og
upersonlig ut, men fører ofte til at
vi går glipp av mange av de mulig
hetene språket gir, til å gripe saken,
klargjøre tankene, utvikle ting som vi
bare har en anelse om.
– Aner vi en brodd mot tellekantsystemet her, som bare i begrenset
grad premierer skriving som
formidling?
– Tellekantsystemet er en sørgelig
sak. Det setter et konsekvent skille
mellom forskning og formidling.
Som om ikke all forskning er formid
ling! Til en bestemt gruppe brukere,
i et bestemt språk eller med et
bestemt formål. Når du henvender
deg til andre enn fagfolk, må du
spørre deg selv: Hva er det disse
behøver å få forklart? Hva er det som
må presiseres i denne sammenheng?
Og da ser du saken på en litt annen
måte enn når du bare skriver innfor
stått for kolleger. Slik kan du selv få
øye på nye sider ved saken.

Å gå seg vill
– Vi skal snakke mer om akademia
seinere. Men aller først: Du har
skrevet flere bøker om skriving
og holder kurs om det. Men du
gir forbausende få konkrete råd.
Det nærmeste jeg har funnet, er
noe sånt: «Gå i gang! Stol på at
det kommer til å skje noe uventet
underveis.» Hvorfor vegrer du deg
for å gi råd?
– Fordi hver skriveoppgave stiller
sine egne krav til utformingen, tror
jeg ikke noe på å gi altfor tyde
lige oppskrifter. Dessuten er det

vanskelig å forklare for folk hvordan
de skal gå fram. Det er veldig mange
ulike måter og metoder, tilpasset
den enkeltes ressurser, hemninger
og begavelser. Alle har noe å streve
med. Det beste rådet kan du gi først
når du er blitt kjent med folk og har
funnet ut hva de strever med.
– Jeg sa i sted at skriftspråket er
tenketeknologi. Når du tar det
i bruk, blir du i stand til å tenke
tanker som du ikke var i nærheten
av tidligere. Du setter deg ned og
skriver, og så skjer det noe overras
kende underveis. Det er min erfaring,
og det er mange som nikker gjen
kjennende når jeg sier dette.
– Ofte, hvis du har arbeidet med
et skriftstykke, så havner du et annet
sted enn du trodde at du skulle. Den
siste her, sier Johansen og finner
fram en stor, gulnet vedkubbe, som
viser seg å være hans Kritikerpris
belønte Komme til orde.
– Det var meningen å skrive en
liten sak på 100 sider. Jeg regnet
kanskje med å være ferdig i løpet av
et halvt års tid. Så ble det fem år, og
skrivingen førte helt andre steder
enn det jeg skulle.
– Du sier heller ikke noe om
hvordan man bør eller skal jobbe
fram en tekst?
– Jeg tror vi jobber veldig forskjellig.
Noen lager en detaljert disposisjon,
som de kanskje klarer å følge. Andre
farer fort gjennom materialet og
arbeider mer skisseaktig, men i flere
omganger. Andre igjen sitter og filer
på setningene og går ikke videre til
neste før de står for evigheten. Sånn
er jeg.
– Er det noe i din personlighet
som gjør det?
– He he, noe i meg som aldri kan
gi fra seg noe uten at det er helt
gjennomarbeidet. Psykoanalytikere

kunne sikkert funnet noe der.
Perfeksjonisme er et handikap i
mange sammenhenger.

Veie formuleringene
Johansen mener at arbeidet
med formen er hans metode til å
utvikle innholdet.
– Jeg legger stor vekt på form og blir
mer ulykkelig hvis folk sier at jeg
skriver dårlig, enn hvis de sier at jeg
tar feil i sak.
– Det er ikke bare for å gi det
en fin innpakning, men fordi det
er selve metoden. Når jeg filer
på setningene, er det fordi at når
jeg skriver det første og beste jeg
kommer på, så utnytter jeg ikke
språket for alt det verdt, og da
tenker jeg også slappere og mindre
originalt enn ellers.
– Det kan være at jeg sitter med
en setning jeg synes er ubalansert,
eller et ord som bare antyder hvor
jeg vil. Men det er ikke helt presist.
Det gir ikke noen spesiell lese
glede. Det er for opplagt eller for
akademisk og krøkkete. Da leter
jeg etter alternativer. Det å over
veie alternativer er også å tenke godt
gjennom saken. Jeg vil jo ikke gi fra
meg setningen før den er vellykket.
Det holder ikke med at den er
«akseptabel».
– Og hvordan leter du etter
alternativer?
– Ved å notere dem ned, veie formu
leringer opp mot hverandre. Er
det bedre slik? Kan jeg stå inne for
dette? Og da oppstår også nye ideer
underveis. Derfor skriver jeg veldig
langsomt og har en tendens til å gå
meg vill, sier Anders Johansen.
Ante vi et oppgitt, lite smil?
– Hvilket forhold har du til lange
setninger? Bør de ikke bare tas
med bak låven og skytes?
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– Jeg legger stor veldig vekt på form og blir mer ulykkelig hvis folk sier at jeg skriver dårlig,
enn hvis de sier at jeg tar feil i sak, sier Anders Johansen, professor og forfatter.

– Nei, det synes jeg ikke. Det finnes
fabelaktige forfattere som skriver
milelange setninger – Wergeland,
Proust, Dag Solstad. Lange setninge
r er også et bestemt redskap som kan
brukes til visse formål. Du skaper liv
i teksten ved å variere setningskon
struksjonen – og det er et godt virke
middel om du ønsker en spesiell
effekt. For eksempel kan det være
at du ønsker å understreke at noe er
komplisert, og at du famler og nøler.
Korthugde setninger er heller
ingen snarvei til himmelrik, mener
professoren.
– Hvis du skal klare å skrive korte

hovedsetninger, den ene etter den
andre, uten for mange innskutte
setninger – da må du treffe rett
på. Da kan du ikke ta deg inn igjen
underveis, med alle mulige slags
nyanseringer. Du må treffe saken
enda mer presist.

Underbevisstheten
– Hvordan arbeider du for å få
rytme og musikk inn i språket og
teksten?
– Jeg er ikke glad i setninger som
halter, såfremt det ikke er noen
spesiell grunn til at de skal halte. På
den annen side vil jeg ikke ha dem

37

altfor velbalansert og harmoniske
heller. Det kan bli noe søvndyssende
og messende ved det.
– En av de beste metodene er å lese
mer eller mindre høyt for seg selv
for å kjenne etter om setningen
faktisk sitter.
– Det er metode du bruker selv?
– Ja, i alle fall leser jeg sånn halvhøyt
for å høre hvordan det lyder, om det
er gode, levende setninger.
– Hvor mye spiller underbevisstheten inn under skrivingen?
– Hvis du skriver en tekst som er litt
ambisiøs, må du bruke hele deg selv
– også de delene som du ikke har
helt bevisst innsyn i eller kontroll
over. Det merker du hvis du lever
med et stoff og er veldig engasjert
i det; da er det som om alle ting du
treffer på, sier deg noe om akkurat
det du holder på med. Det kan være
noe du hører på radio, et blad du
plukker opp på tannlegekontoret –
hva som helst – som gir deg en nye
tanker og innspill om det du holder
på med.
– Og da kommer ting til deg også.
Når du kobler av fra den rene skrive
situasjonen og gjør noe helt annet,
da kommer setningene til deg. Det
er i alle fall det som skjer når jeg er
ute og løper. Som regel kommer jeg
da hjem med et par setninger, som
jeg på ingen måte skulle ut og tenke
over – men så kom de flytende av en
eller annen grunn. Da gjelder det å
skynde seg å skrive dem ned.

Litterær sakprosa
– Det har vært en diskusjon i
noen år nå, hvorvidt sakprosa kan
tilskrives litterære kvaliteter. Hva
tenker du om grensegangen der?
– Da er det lett å snakke om det litte
rære som noe det skjønnlitterære
feltet forvalter – og som sakprosaen
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låner ved å ta i bruk dikteriske grep.
– Dette er en veldig vanemessig
innarbeidet måte å snakke om
litterær kvalitet på – at de er først
og fremst dikteriske. Mitt poeng har
hele tiden vært at det litterære ligger
i språkbehandlingen. Det er skrive
kunst og ikke diktekunst som defi
nerer det litterære.
Da blir feltet videre og åpnere, og
dette betyr at mange typer faglit
teratur kan ha sine egne litterære
kvaliteter.
– Hvordan framstår de?
– Ved at du for eksempel klarer
å sammenfatte din framstilling
i sentensaktige setninger, som
komprimerer innsikt som kan
huskes, og som letter forståelsen
hos leseren, og som bringer deg selv
videre.
– Kort sagt: Det dreier seg om å
klare å framstille komplisert stoff
på en enkel måte. Da trenger du
ikke å ta diktning i bruk, pøse på

med metaforer eller late som du er
en allvitende forteller som er inne i
følelseslivet til alle aktører. Men du
kan likevel skrive på en sånn måte
at det blir en glede å lese det. Det
er gjerne sånne tekster som blir
stående i faghistorien. De er godt
tenkt fordi de er godt skrevet.
– Men hvis mer eller mindre alle
er enige i at det fungerer fint å
formidle komplisert stoff på en
lettfattelig måte, hvorfor har vi da
– spesielt innenfor akademia hvor
du jobber – mange disipliner med
ugjennomtrengelig språk?
– I noen sammenhenger er det
nødvendig. Det finnes noen akade
miske disipliner som er så spesi
alisert og så tekniske, at du ikke
kommer noen vei utenom et fag
språk som er for de innvidde – atom
fysikk, nanoteknologi.
– Men i de fleste samfunns- og
kulturfagene er det sånn at du klarer
deg stort sett ganske godt uten.

Der er det tvert imot viktig at du
beholder sammenhengen mellom
kunnskapsspråket og det språket
som vi lever våre liv gjennom.
– Jeg når lenger ut når jeg skriver
på den måten. Den siste boka mi
er skrevet som forskning som kan
angå folk, som kan være en ressurs
for en politisk kultur og kan interes
sere mange som er opptatt av poli
tikk og retorikk. Dette er altså forsk
ning som ikke bare er ment for mine
akademiske kolleger og for å bli
utgitt i et utenlandsk tidsskrift ingen
andre har hørt om engang.

Farlig språk
Johansen tar sats:
– Det finnes et akademisk eller byrå
kratisk språk som er så abstrakt
at vi mister virkelighetskontakten
gjennom det. Vi mister forpliktelsen
til hva disse innsiktene krever av oss,
eller hva de burde hindre oss i.
– Når militærmakten ikke lenger
snakker om å drepe fiender, men «å
ta ut objekter», har du et teknisk-ab
strakt språk som gjør det mye lettere
å drepe fiender. Og sånn er det i
mange andre sammenhenger. Hvis
du behandler virkeligheten som
om du klassifiserte insekter, får du
stor distanse til tingene. Da ender
det kanskje med at du foretar deg
ting du ellers ikke ville gjort. Da
unnlater du kanskje å gjøre ting du
ellers burde ha gjort, hvis språket
var mer forankret i en forpliktende
virkelighet.
– Og det er mange store ord der
ute: «bærekraft.» Alle kan si det, og
det betyr ingen ting. Det er farlig å
bruke et sånt uforpliktende språk.
«Grønn omstilling.» Slike utvannede
ord må man holde seg langt unna.
Og det er mye av akademikerspråket
som er av det slaget.
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– Hvorfor er det grunn til å tro at
akademia språkbeskytter seg mot
virkeligheten?
– Noen ganger er det saklig gode
grunner til at språket må være spesi
alisert. Ellers oppstår det misforstå
elser. Språket blir for sløvt der det
trenger å være skarpt.
– Men det er også mange
sammenhenger hvor det brukes et
språk som bare er for de innvidde.
Slik skapes et skille mellom oss som
besitter denne kunnskapen, og alle
de andre. Vi bygger vår identitet og
selvfølelse på at vi har papirer på
at det er vi som har denne kompe
tansen. Det er vi som er ekspertene.
– Dette blir en slags trygghet og gir
en faglig identitet som jeg tror har
en altfor stor personlig betydning
for altfor mange. Det er en måte å
markere stammetilhørighet på, en
del av det allmenne distinksjons
spillet som Bourdieu har beskrevet.
Det skaper en følelse av eksklu
sivitet som er viktig i kampen for
prestisje og det å kunne monopoli
sere kunnskapsområdet.

Det evige løp
– Kanskje ville det vært bedre om
bokskriving ga poeng til tellekantsystemet?
– Å skrive en bok som Komme til

orde er en latterlig ting å gjøre om
du er ute etter tellekantpoeng. Jeg
får kanskje fem poeng for den. Den
burde heller vært delt opp i mange
artikler, de burde vært publisert i
utenlandske, sertifiserte tidsskrifter.
Så kunne det bli stemplet som forsk
ning i stedet for bare å bli vurdert av
lesere om dette er godt eller dårlig.
– Fem år og fem poeng, det er å
svikte sitt institutt. Jeg bidrar ikke til
inntjening på denne måten, og det er
en usolidarisk ting. Hadde det ikke
vært for at jeg allerede er professor
og over aldersgrensen, burde jeg
være bekymret for karriereutsiktene
mine.
– Men jeg vil heller gjøre dette
enn å følge det tradisjonelle løpet
der du søker midler til prosjekter,
men vet at 95 prosent blir avslått. Så
må du bruke tiden på nye søknader,
bygge nettverk og arrangere konfe
ranser. Og når prosjektet endelig er i
boks, må du veilede doktorgradskan
didater, og så må du gi ut antologier
– og så får du aldri tid til å forske på
dine egne problemstillinger som du
har jobbet med i mange år. Mulig
heten for å få samlet seg om et stoff
over lengre tid er sjelden kost i dag.
Takket være NFFOs finansiering
av dette professoratet har det vært
mulig for meg.
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Kunsten å redigere
sakprosa
Når du legger ut på skrivingens omskiftelige hav, trenger du en kaptein.
Redaktøren får deg i havn på reisen fra idé til gjennomført prosjekt.

Hilde Østby

I

Gyldendal-huset ligger det en ro
over det store, åpne atriet midt
i huset. Sverre Fehns arkitektur
sørger for at lyset siles grålig ned fra
takvinduene og faller over tomme
bord og stoler i kantina. Om man
ikke visste bedre, ville man trodd at

Ilja C. Hendel

dette var et stille sted.
Men bak illusjonen av ro jobber
en sakprosaredaksjon på åtte intenst
for å ha fingeren på pulsen, finne
framtidens bokprosjekter og dyrke
fram forfatterskap av utålmodige
penneføre og skrivespirer. Det som

kjennetegner de store sakprosa
redaksjonene i Norge, er et
langsomt, ustoppelig driv mot
framtidens bøker.
– De bøkene vi jobber fram, må
ikke komme ut neste år eller året
etter. Vi prøver å kna ideer sånn at

de både er aktuelle, men også har
noe tidløst over seg. Vi kan ha vage
ideer, og dette lærte jeg da jeg jobbet
som journalist: Vage ideer kan tas
fram på nytt og på nytt og disku
teres, sånn at vi kan finne den unike
inngangen til stoffet og det virkelig
sitter, forteller redaksjonssjef i
Gyldendals sakprosaavdeling, Reidar
Mide Solberg.
I Gyldendal har de ukentlige
idémøter og myldrer ideer hele
tiden, både i store og små grupper.
Det er selvfølgelig bøker man bare
må vurdere, som biografier over
kjente mennesker eller historiske
verk som dekker en bestemt og
spennende periode, eller dokumentar
bøker som beskriver sentrale og
viktige hendelser i samtiden, og som
redaksjonen vet at fortjener en bok.
Og så er det langsiktige og unike
ideer som forfatterne selv kommer
med, sakprosaens jokere og «dark
horses».
Vi jobber med flere spor for å
få gode bøker: Mange forfattere
kontakter oss, og det er en del av
disse ideene som blir bøker. Eller
vi har tenkt ut noe og kontakter en
forfatter for å høre om vedkommende
tenner på den ideen, forteller Solberg.

Bygge forfatterskap over tid
Svært mange sakprosaforfattere
skriver bare én bok. Målet for
forlaget er ofte å få dem til å skrive
flere. Det innebærer å dyrke fram
noen stemmer og fortellere over
tid, ta seg av dem både faglig, sosialt
og økonomisk. Gyldendal inviterer
til fagkvelder og fester, har en egen
forfatterleilighet i Italia, og redak
tørene tar seg tid til å undersøke
om forfatterne har ideer de brenner
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– Jeg sier det til alle forfattere jeg jobber med: Det er mye lettere om du er forberedt på at det
skal omarbeides, og vet at de fleste opplever dette som en slitsom prosess, sier Reidar Mide
Solberg, redaksjonssjef i Gyldendals sakprosaavdeling.

inne med. Å få fram en forfatter kan
ta tid, og for både forlag og forfatter
kan avkastningen være liten.
Den viktigste forfatterpleien
handler om at boka skal bli så god
som mulig. Det skal være hyggelig
og fint å være her, vi vil ha sosiale
tilstelninger og skape et større kolle
gium for dem som skriver, de aller
fleste synes det er viktig å tilhøre et
fellesskap. Men til sjuende og sist
koker det ned til at bøkene må bli så
gode som mulig, sier Solberg.

Børs og katedral
Mange ønsker seg jo stabler av bøker
i bokhandlene, plassering på best
selgerlista, panegyriske anmeldelser.
Men for de fleste forfattere er det å
skrive et tapsprosjekt.
– Statistisk sett kommer ikke fler
tallet til å tjene penger. Vi prøver å
være realistiske: For oss i forlaget er
det selvsagt gøy å selge masse bøker,
og det er opplagt målet, men vi vet
hvor vanskelig det er, sier Solberg.
Men det finnes noen mulig
heter likevel: Forlaget kan betale ut
forskudd og være behjelpelige når
det skrives søknader til NFFO og
Fritt Ord, og de hjelper til med å

planlegge en mest mulig fornuftig
og effektiv tidsplan.

Innforstått og uforståelig
Noen forfattere liker å researche
først og skrive etterpå – noen gjør
det samtidig. Forfatterne har ofte
behov for å sjekke at prosjektet er på
rett kjøl.
– Som redaktør kan jeg sammen
med forfatteren bruke mye tid på
starten av boka. Dette kan kanskje
virke som uforholdsmessig tids
bruk, men jeg mener det er lurt for
å etablere en tone og en gjennomgå
ende stil for hvordan kapitlene skal
åpne og slutte. Min erfaring er at
resten av skrivingen går mye lettere
hvis man får dreis på starten. Det er
i begynnelsen vi finner ut hvordan
mennesker og situasjoner skal
beskrives, om strukturen fungerer,
og om det er gjort nok research, sier
Solberg.
Solberg mener det er én feil
nesten alle forfattere gjør, uansett
om de er erfarne formidlere eller
ikke: De skriver for innforstått.
– Begreper og problemstillinger
blir presentert uten nærmere forkla
ring eller nødvendig kontekst, og
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da klarer ikke leseren å henge med.
Dette er noe nesten alle forfattere
gjør, det er fort gjort når du har
researchet lenge for deg selv. I slike
situasjoner mener jeg redaktøren
spiller en viktig rolle, sier Solberg.

De skjulte strukurene
De fleste har en kapitteloversikt som
de bruker når de søker om stipend fra
Det faglitterære fond, men det blir jo
ikke alltid slik man hadde tenkt seg:
Stoffet tar deg et annet sted.
Et problem kan være at det er
for mange røde tråder og for mange
linjer. Eller det kan være for lite
spenn og rytme – teksten går bare i én
dur. En redaktør kan forsøke å få en
forfatter til å leke med strukturen for
å få det til å svinge litt. I tillegg kan
vi jobbe med stemmen og rytmen.
Det handler blant annet om å finne
ut hvor spenningen ligger i stoffet,
hva som er drivet i akkurat denne
fortellingen, sier Solberg.
Og den egentlige spenningen kan
finnes på overraskende steder. Ofte
kan det være helt andre spennings
momenter enn liv og død som driver
en tekst framover.

Førsteutkast og skuffelser
Mange forfattere trekker et lettelsens
sukk idet førsteutkastet er ferdig,
lykkelig blinde for at ordet beskriver
noe som leveres for første gang og
er et utkast. Det er nemlig da det
ordentlige arbeidet begynner.
– Jeg sier det til alle forfattere
jeg jobber med: Det er mye lettere
om du er forberedt på at det skal
omarbeides, og vet at de fleste
opplever dette som en slitsom
prosess. Prosjektet kan jo ha tatt
en rar retning, det kan være dårlig
språk, problemer med strukturen,
manglende research og dokumen
tasjon; det kan være en hel smør
brødliste med problemer med det
manuset.
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Kampen om oppmerksomheten
Og så, etter gjennomarbeidingene
av teksten, runder og atter runder
med redigering, justering, språk
vask og korrektur, tror du at du kan
slappe av. Men nei – da begynner
arbeidet med å sende boka ut i
verden. Selv om du mest sannsynlig
ikke når gjennom blant de tusener av
titler som venter på en leser, betyr
ikke det at du ikke skal prøve. Boka
følges tett fra salgs- og markeds
avdelingen lenge før utgivelse, det
planlegges presseframstøt, lanse
ringsarrangementer, og det er møter
med de såkalte bokrådene i de store
bokhandlerkjedene.
Hvert halvår møter forlagene
bokhandlerkjedenes bokråd og
presenterer sine titler, det er et
salgsmøte. Parallelt med dette
er våre egne kolleger til enhver
tid informert om boka. Én til to
måneder før lansering arrangerer

vi et formelt lanseringsmøte: Da
møtes gjerne forfatter, redaktør og
to fra salg og marked. Vi snakker om
hvordan vi har lyst til å gjøre det, hva
som er best for akkurat denne boka.
Men de fleste synes ikke likevel.
Det mest mystiske med bokproduk
sjon er at det ikke eksisterer noen
formel eller oppskrift som garantert
virker.
– Oftere blir vi overrasket over det
som ikke slår gjennom. Det er ikke
alle som kan lykkes, uansett hvor
flinke de er. En bokutgivelse er pris
gitt så mange eksterne faktorer –
anmeldere, konkurrenter, bokhand
lernes prioriteringer, strømninger
i samfunnet. Verken forfatter eller
forlag har noen særlig innvirkning på
disse faktorene. Nettopp derfor er
det så viktig at du som forfatter vet
at du gjorde alt du kunne, at du er
stolt av boka, sier Solberg.

