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Vevd inn i diskusjonene om «virkelighetslitteraturen» finner man en av NFFs viktigste
saker denne våren. Det handler om de litterære
og institusjonelle grensene mellom bokgruppe
3.1 og 4.1, henholdsvis allmenn sakprosa og
skjønnlitteratur for voksne. Man får inntrykk
av at romaner for tiden leses som om de var
sakprosa, og av at sakprosaen er like god om
den er fiktiv. Slik er det opplagt ikke for brorparten av norske bokutgivelser, men som Ane
Farsethås, kritiker og redaktør i Morgenbladet,
sa det i begynnelsen av februar, er det «ingen
grunn til å la romanforfatterne sitte igjen med
alt som er gøy». Det bør i hvert fall ikke være
royaltysatsen som gjør at forfattere av allmenn
sakprosa velger å sette «roman» på omslaget.
NFF er i gang med forhandlinger om å få bedre
royaltyvilkår for faglitterære forfattere som
skriver for samme marked som de skjønnlitterære forfatterne.
Og som den brede og samlende fagforeningen
vi er, skal NFF rette søkelyset flere steder
samtidig: Ikke minst skjer det for tiden mye i
kunnskapspolitikken som spesielt berører NFFs
læremiddelforfattere, for både grunnskolen
og videregående og høyere utdanning. Som
Læremiddelutvalget i NFF hevdet i et innlegg
på Utdanningsnytt.no i desember, er det i ferd
med å bli uklart hvem som skal skrive og utgi
morgendagens læremidler. Det finnes få insitamenter til å skrive dem, og digitale heller enn
trykte formater gjør at forfatterrollen endres.
Forlagene er samtidig blitt mer forsiktige, og
stadig nye læreplaner gjør forutsigbarhet vanskelig for både forfatter og utgiver. Et spørsmål
er hvilke kontrakter som bør benyttes, og hva
en læremiddelforfatter kan forhandle om, når et
forlag tar initiativ og produserer et flermedialt
læremiddelverk.
Tradisjonelt var forleggeri av skolebøker og
faglitteratur en stabil og sikker inntektskilde for

de store norske forlagene som gjorde det mulig
å ta større risiko i andre deler av litteraturen. I
dag er salgsinntektene av tradisjonelle lære- og
fagbøker på vei ned, og konkurransen mellom
de store forlagene foregår på innsalg av digitale
plattformer og multimediale produksjoner. Et
unntak blant de store er Vigmostad & Bjørke,
som systematisk har vokst gjennom oppkjøp av
små og mellomstore faglitterære forlag. I dag
er de det fjerde største konglomeratet i norsk
forlagsbransje, med høy eierandel også i fysisk
og digital distribusjon (campusbokhandel,
Ebok.no og Haugenbok.no). Det er fortsatt
penger å tjene her, virker det som. Espen Søbye
formulerte det slik i en fornøyelig anmeldelse
av Arno Vigmostads siste bok om forleggernes
«gründerår»: «Ingen må bli overrasket om ikke
de to om få år leder Norges største forlag fra
Bergen.»
Mange av våre medlemmer kjenner dem. I vår
nettbaserte medlemsundersøkelse svarte nærmere 50 prosent av respondentene (n = 2732) at
den siste boka de hadde gitt ut eller oversatt,
var en «lærebok». Og rundt 40 prosent av våre
medlemmer har, eller har hatt, arbeid i UHinstitusjonene. Det gir god mening for det er
fra skole- og UH-sektoren at Det faglitterære
fond har de største inntektene. Så altså: Når du
får penger fra Det faglitterære fond til å skrive
lærebok eller fagbok, kan du tenke at du er del
av et velfungerende kretsløp, der kollektive
vederlagsmidler holder hjulene i gang i norsk
læremiddel- og fagbokproduksjon.
Men kretsløpet er truet: Økonomisk er det
truet fordi foreslåtte endringer i åndsverkloven
åpner for stadig større unntak fra opphavsretten for tekster som kopieres til forsknings- og
undervisningsformål. Og teknologisk og kulturelt er kretsløpet truet fordi den lange teksten
ikke lenger gis prioritet hverken i forlagsbransjen eller de pedagogiske institusjonene.

Tore Slaatta. Foto: Roberto Di Trani.

Forfattersignaturen er på vikende front, og i
en multimedial produksjon er forfatteren bare
én av mange bidragsytere i en redaksjonsstyrt
produksjonsprosess. I en slik situasjon er det
svært viktig at lærerskolene utdanner lærere
som både kan skrive og kritisere læremidler. I
den nylig offentliggjorte Stortingsmeldingen
Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld.
St. 16 (2016-2017 står det imidlertid ytterst lite
om betydningen av gode læremidler. Og det
står ingenting om betydningen av fagpersonen
som forfatter, som en som skriver og formidler
engasjerende og godt på norsk. Begrepet «formidling» synes i dag å være ensbetydende med
den muntlige kommunikasjonen som foregår i
klasse- eller seminarrommet.
NFF skal møte disse utfordringene med en god,
flermedial strategi for fremtidens læremidler.
Underveis må vi være en tydelig forkjemper for
at tekster skrevet av faglig kompetente personer
fortsatt utgis av norske forlag med omsorg for
forfatter og tekst. Vi vet at våre medlemmer
brenner for å skrive, og at lærere og studenter fortsatt ønsker stabile tekster i en flyktig
mediehverdag. Det bør hverken forleggere,
kunnskapsbyråkrater eller politikere overse.
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Aina Basso fikk støtte fra Det faglitterære fond og skal skrive om bødler. Foto: Sverre Gunnar Haga

Hurra – jeg fikk stipend!
Nå har vi delt ut nesten 61 millioner i stipend til forfattere og oversettere.
Aina Basso (bildet) er en av de glade mottakerne. – Dette er et være eller ikke være for min bok, sier hun.
Tekst: Sverre Gunnar Haga

Så var den tiden på året kommet der sakprosaforfattere- og oversettere får den lenge
etterlengtede e-posten fra Det faglitterære
fond: Har jeg fått stipend eller ikke? Og
mange har fått positivt svar!
I den største andelen som er prosjektstipend for forfattere, har 290 av 571 innsendte
søknader fått stipend – altså over 50 prosent.
Totalt er det i denne runden delt ut om lag
60,9 millioner kroner til norske forfattere og
oversettere fra Det faglitterære fond.
– Mer risikabelt
Aina Basso var en av de mange som ventet i
spenning på søknadssvaret. Hun fikk innvilget åtte måneders prosjektstipend for sitt nye
bokprosjekt, med arbeidstittelen Bøddelen.
Basso har allerede en innholdsrik produksjon bak seg på den skjønnlitterære siden og
debuterte som sakprosaforfatter i fjor med
boka Heksejakt.
– Stipendet er helt avgjørende for bokprosjektet. Nærmest et være eller ikke å være,
sier Aina Basso.

– Både Heksejakt og Bøddelen er sakprosa
for barn og ungdom – det er viktig at det
produseres for denne lesergruppa. Men det
er en kjensgjerning at innkjøpsordningene i
Kulturrådet er mye bedre for skjønnlitterære
forfattere, dermed blir det mer «lukrativt» å
skrive skjønnlitteratur. Og når en da prøver
å leve av å skrive, som jeg gjør, blir det mer
risikabelt med sakprosa, samme hvor lyst en
har. Derfor er stipendpengene fra NFF ekstra
gode å få! sier Aina Basso.
Tallenes tale
Høsten 2016 kom det inn totalt 684 kvalifiserte søknader om reise-, honnør- og utvidet
honnørstipend for forfattere. Totalt ble det
tildelt 618 stipend.
– Stipendmøtet er årets morsomste møte
å være med på, sier NFFs stipendansvarlig
Marit Ausland. – Vi jobber meget grundig
med søknadene i mange måneder, og da er
det flott å få så hyggelige tilbakemeldinger fra
stipendmottakerne. Det gir en god følelse å
bidra til at det blir skapt ny litteratur. Og når
forfatterne og oversetterne skriver tilbake, er
det ikke først og fremst pengene de takker

for, men for tilliten for at dere har tro på meg
og prosjektet, sier Ausland.
Til prosjektstipend kom det inn 571 kvalifiserte søknader fra 625 søkere. 290 prosjekter
fra 330 søkere ble tildelt stipend.
Til sammen er det delt ut 1615 månedsverk. Dette utgjør 43 605 000 kroner. Når det
gjelder reise- og honnørstipend, er det delt ut
til sammen 15 813 000 kroner. Totalt utdelte
midler for forfattere er 59 418 000 kroner.
Høsten 2016 kom det inn totalt 52 kvalifiserte søknader fra oversettere om reise-, honnør- og utvidet honnørstipend. Totalt ble det
tildelt 46 stipend. Det ble realitetsbehandlet
seks søknader om prosjektstipend. I sum ble
det tildelt stipend til fire prosjekter på totalt
kr 243 000 (9 månedsverk).
I tillegg ble det tildelt reisestipend, honnørstipend og utvidet honnørstipend for cirka
1,2 millioner kroner.
Neste stipendrunde utlyses 1. mars – og her
blir søknadsfristen 18. april. Følg med på våre
nettsider for mer informasjon.
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Generalsekretær Tore Slaatta mottok denne uka NORLA-direktør Margit Walsø og prosjektleder for Frankfurt 2019, Halldór Gudmundsson, på sitt kontor. Foto: Sverre Gunnar Haga

Girer opp til Frankfurt 2019
– Fra nå av er Snorre nordmann og ikke islending, sier en spøkefull Halldór Gudmundsson (th.),
prosjektleder for Frankfurt 2019.

Tekst: Sverre Gunnar Haga

Like før jul ble det kjent at islandske Gudmundsson er engasjert som prosjektleder for
det norske hovedlandsprosjektet i Frankfurt. I
høst ble Norge tildelt posisjonen som hovedland i 2019 under verdens største bokmesse, som
gir norsk litteratur store muligheter for bred
internasjonal eksponering.
Like før jul var Gudmundsson på besøk i
Norge for å begynne arbeidet med kollegene
i NORLA og treffe aktører i norsk bokbransje – deriblant Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening. Formelt tiltrer han jobben
1. mars.
– Veldig flott at vi nå med Halldór har fått

på plass en profesjonell prosjektleder som har
god erfaring med det lange løpet vi nå begir oss
ut på, sier NORLA-direktør Margit Walsø, som
er øverste ansvarlig for Frankfurt 2019-satsingen.
Erfaringen hun snakker om, var fra 2011
da Island var hovedland og Gudmundsson var
prosjektleder. Nå er den islandske hatten av, og
store stabler med norsk litteratur venter på ham.
– Jeg har allerede skrevet på min Facebookprofil at Snorre er nordmann fra nå av. Da jeg
fikk protester fra mine islandske venner, skrev
jeg tilbake at de godt kunne få Torbjørn Egner
i bytte. Han er nemlig meget stor på islandsk.
Men spøk til side: Jeg tror det er et meget stort
potensial i norsk litteratur. Og mange utenlandssuksesser er det jo allerede blitt. Dette
er veldig godt grunnlag nå som vi skal befeste

norsk litteraturs posisjon for fremtiden – både
i Tyskland og i resten av verden.
– Hvordan blir veien framover nå, Margit
Walsø?
– Nå er vi godt i gang med å bygge opp
prosjektgruppa rundt Halldor. Videre skal vi
jobbe på flere fronter, med både å utforme et
budskap, sikre finansiering og skaffe flere samarbeidspartnere. Vi vil samle alle gode krefter
for å skape begeistring rundt Frankfurt 2019.
For det er det all grunn til, sier en optimistisk
Walsø.
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Marta Breen og William Nygaard. Foto: Sverre Gunnar Haga

NFF inn i PEN
Fra 1. januar er NFF medlemsorganisasjon i Norsk PEN.
Tekst: Sverre Gunnar Haga

Det er bare å tro på at 2017 blir et godt år.
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening gir i alle fall sitt første bidrag for året ved
å gå inn som medlemmer i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN fra 1. januar.
– Dette er en viktig steg for NFF, fastslår
styreleder Marta Breen.
– Vi har snakket om dette lenge og er veldig glade for nå å være en del av Norsk PEN.
Vi registrerer at organisasjonen er blitt mer og
mer relevant også i den norske debatten, og
det er også flere naturlige koblinger til NFFs
arbeid, både her hjemme og i utlandet, via vår
internasjonale utvalg, sier Breen.
International PEN ble stiftet i 1921 av John
Galsworthy i England, og forkortelsen står for
«Poets, Essayists and Novelists» eller «Poets,

Editors and Novelists». De lærde er ikke helt
enige der, ifølge PENs hjemmeside. Den
norske avdelingen ble stiftet av Johan Bojer
allerede i 1922.
Og hit er det altså Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening trer inn nå
fra nyttår. Med 100 000 kroner i årlig støtte
ønsker NFF å styrke PENs viktige arbeid for
fribyforfattere, med skoleprosjekter og arbeid
i utvalgte fokusland.
Bli medlem!
– Veldig inspirerende at vi nå har fått med
oss NFF! Det er som om det har manglet en
vegg til nå, uten de faglitterære forfatterne,
sier William Nygaard, leder i Norsk PEN.
– Store oppgaver venter også i 2017, med
vårt engasjement for fribyforfattere og videre
arbeid for ytringsfrihetens kår i våre to fokusland Tyrkia og Afghanistan. Men også med

det vi kaller vårt norske prosjekt for ytringsfrihet og ytringsansvar, der vi gjennom åtte
underprosjekter arbeider for ytringsfriheten
her hjemme, som vi ønsker skal bidra til en
økt allmenn bevissthet for verdien av den frie
debatt, sier Nygaard.
Norsk PEN teller per i dag rundt 800 medlemmer, med både organisasjoner og personlige enkeltmedlemskap. Hvis du er medlem av
en skjønn- eller faglitterær skribentorganisasjon, Norsk Journalistlag eller som forlegger
tilknyttet Den norske Forleggerforening, er du
kvalifisert til medlemskap i Norsk PEN. Med
andre ord, et NFF-medlemskap er kvalifikasjon god nok for et individuelt medlemskap.
– Vi vil sterkt oppfordre våre medlemmer
om å søke medlemskap. Dette er viktig arbeid,
sier Marta Breen.
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Konferansen planlegges sammen med styret i VANFA.

Forfatterne mobiliserer i Vietnam
Tidligere generalsekretær Trond Andreassen og vår nåværende internasjonale sekretær har
vært på arbeidsreise til Vietnam. Her er hans rapport.
Tekst: Trond Andreassen

Det minnet meg litt om min egen studietid:
et smekkfullt auditorium, studenter stod langs
veggene, og inngangen var proppet med folk
som ville inn. Men dette var ikke et auditorium
på Universitetet i Bergen slik jeg kunne oppleve
det under et besøk av en berømt gjesteforeleser
på 70-tallet, nei, langt ifra, både geografisk og
i tid: Auditoriet vi befant oss i 21. januar 2017,
var ved Universitetet for samfunnsvitenskap og
humaniora i Hanoi. Temaet var opphavsrett og
særlig hvordan loven kunne brukes for å sikre
faglitterære forfatteres rettigheter og sikre dem
vederlag for bruk av deres verk. Hvorfor var
jeg der?
Kort om bakgrunnen: I 2008 var en gruppe
faglitterære forfattere fra Vietnam invitert til
møter i Kopinor og NFF for å se nærmere på
hvordan norske forfattere hadde organisert seg
for å skaffe seg kontroll over sine rettigheter,
og, ikke minst, hvordan de hadde etablert
ordninger som sikret dem vederlag for bruk av
disse rettighetene. Møtene og samværet med
våre vietnamesiske kolleger ble svært vellykket.
Inspirert av hva de lærte i Norge, bestemte våre
nye venner seg for å opprette både en faglitterær

forfatterforening og en forvaltningsorganisasjon for kopirettigheter.
I 2010 ble Vietnam´s Association of NonFiction Authors (VANFA) og Vietnam Reproduction Rights Organisation (VIETRRO) stiftet. Det tok litt tid før de fikk myndighetenes
godkjennelse; i et land med ettpartistyre med
begrenset organisasjons- og ytringsfrihet er det
ikke fort gjort å få etablert en forfatterforening.
Lykkes en med å få organisasjonen godkjent,
må en finne seg i å bli overvåket. Dette til tross
står en fritt til å arbeide for å styrke forfatternes
økonomiske vilkår. Og hvor en enn befinner
seg, er utfordringene stort sett de samme. Også
i Vietnam strides forfattere og forleggere om
hvordan kaken skal deles, og mens forfatterne
ønsker bedre kontrakter, sier forleggerne at
dette ordnes fint i det enkelte tilfellet. Som vi
vet, blir da forfatteren oftest den tapende part.
I dag har disse organisasjonene vært gjennom noen vanskelige oppstartsår, med uklare
forestillinger om hvordan best organisere seg
for å fremme rettighetshavernes sak. Tema
for konferansen var derfor å få belyst hvordan
organisere seg for å forhandle fram kollektive
ordninger til beste for et samfunn i rivende
økonomisk utvikling. Forholdet mellom forvaltningsorganisasjon og grunnorganisasjon ble

inngående drøftet, hvordan få myndighetene og
bibliotekene med på en bibliotekvederlagsordning, og hvordan få bedre forlagskontrakter var
også sentrale tema. Spørsmålene var mange,
og de kom ofte fra yngre medlemmer av forfatterforeningen og fra studenter. Et overfylt
auditorium for å lære mer om opphavsrett og
forfatterorganisering lover godt for fremtiden
til faglitterære forfattere i Vietnam.

Vietnamesisk tv laget reportasje fra konferansen.
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Bli en bedre formidler!
Nå tilbyr vi kurs for forfattere og oversettere som ønsker å være
med i paneldebatter, holde foredrag og dykke ned i bokbad.
I samarbeid med kursholder Else Barratt-Due
tilbyr vi nå et eget kurs i presentasjon, formidling og dramaturgi. I tillegg blir det fokus på
evaluering av egen prestasjon. Kurset finner
sted i NFFs lokaler i Uranienborgveien 2., 18.
og 19. mars, fra klokka 10 til 15 begge dager.
Kursavgift: 800 kr for medlemmer, 1600 kr for
ikke-medlemmer.
Antallet plasser er begrenset, så vær rask med
påmeldingen.
Kursholder Else Barratt-Due er utdannet
teaterinstruktør og dramaturg fra universitet
i Norge og USA. Hun var ansatt i NRK i 25 år
som blant annet instruktør og produsent. I 2002
etablerte hun foretaket TELLtheSTORY, og

hun er en svært erfaren kursholder og foredragsholder.
Mer om kursinnholdet
Deltakerne lærer ulike verktøy for å bli bedre
formidlere ved å konsentrere seg om bruk av pust,
stemme, diksjon og kroppsspråk. Videre jobbes
det med hva det vil si rent mentalt å være i en
presentasjonssituasjon. Et vesentlig tema på kurset er undervisning i dramaturgi. Hvordan setter
man sammen en presentasjon, hva skal være med,
hvilken form og hvilket innhold skal en presentasjon ha? Og, ikke minst, hvem er publikum?
Målet for kurset er at deltakerne skal bli bedre
formidlere, når det gjelder både hvordan man
framstår og innholdet i det man formidler.

Alle kursdeltakerne får et eksemplar av boka
På scenen i ditt eget liv (Cappelen Damm 2011),
som Barratt-Due har skrevet.
Kursholder ønsker litt informasjon om kursdeltakernes hverdag for å kunne skreddersy kursopplegget. Alle deltakerne må derfor sende inn svar
på følgende spørsmål til post@tellthestory.no
innen 1. mars:
a) Hva er ditt arbeidsområde?
b) Hvilke formidlingssituasjoner står du ofte i?
c) Hva opplever du eventuelt som vanskelig,
slitsomt eller ubehagelig?
Svarene er konfidensielle og vil ikke bli referert
til på kurset.

Bli med inn i skrivekvardagen!
Min metode er ein ny møteserie frå NFF der du kan ta følgje med
anerkjente forfattarar og omsetjarar inn i skriveprosessen.
Korleis arbeider ein sakprosaskribent? I den nye møteserien vår, Min
metode, får du innsyn i skrivekvardagane som fører fram til ferdig bok.
Først ute var Tore Rem, som 15. februar fortalde om prosessen med å skrive
den store Jens Bjørneboe-biografien, som kom ut i to bind i 2009–2010.
I serien Min metode vil høgt akta sakprosaforfattarar og -omsetjarar
avsløre skrivemetoden sin.
Serien vil gå inn på ei rekke problemstillingar: Korleis handtere forfattarmytar? Kor mykje plass og vekt skal samtida til den biograferte få? Kor
mykje omsyn skal ein ta til alle dei som levde i skuggen av hovudpersonen?
• Hungeren etter å lære om skriveprosessar og korleis ei bok blir til, er
sjølvsagt stor i ei forfattar- og omsetjarforeining, seier formidlingsansvarleg Kristine Isaksen.
• Me arrangerer mange skrivekurs, men det er ikkje alle som har høve
til å bruke ei heil helg på kursing. Min metode-serien følgjer Prosalong-

konseptet og går over eit par timar ein kveld midt i veka. Det blir djupdykk
i bokskrivinga til ein forfattar eller omsetjar, både gjennom miniføredrag
og samtale.
Neste forfattar ut er Bjørn Arild Ersland, som er ein av dei beste barne- og
ungdomsbokforfattarane me har i sakprosasjangeren. Han kjem torsdag
16. mars kl. 19.
Følg med på nffo.no for å få med deg alle kveldane i møteserien!
Alle Min metode-arrangementa går føre seg i Uranienborgvegen 2, i
lokala til NFF.
Vi tek òg gjerne imot innspel frå medlemmene om kven dei er nysgjerrige på skrivemetoden til. Kom med forslag på namn! Og send inn til
kristine.isaksen@nffo.no på e-post eller per post.
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Cecilie Hellestveit. Foto: Lisbeth Michelsen

– Min tro på menneskeheten
er urokkelig!
– Folk flest er fornuftige vesener med mye godt i seg, sier Syria-ekspert,
forfatter og NFF-medlem Cecilie Hellestveit.
Tekst: Sverre Gunnar Haga

I oktober startet vi den forsøksvis eviggående,
nye serien Ukas NFF-er på våre hjemmesider.
Her intervjues aktuelle NFF-medlemmer om
likt og ulikt. Kom gjerne med innspill til sverre.
gunnar.haga@nffo.no om intervjuobjekter.
Nylig publiserte vi dette intervjuet med Cecilie
Hellestveit, som i høst utkom med boka Syria.
En stor krig i en liten verden. Statsviteren og
juristen har jobbet med Midtøsten-problematikk i mange år, har blant annet en doktorgrad
om borgerkrig og folkerett – og jobber nå som
forsker ved International Law and Policy Institute i Oslo.
Her har vi med andre ord en velegnet kilde
å kontakte for å få mer klarhet i og oppdatering
om Syria-konflikten.
– Kort og greit spørsmål til å begynne med:
Hva skal vi gjøre med Midtøsten?
– Vel. Dette er altså ikke vår krig. Det, «vi»,
i betydningen vi her i Norge skal gjøre, er i så
måte begrenset. Vi må forstå hva som foregår i
vår naboregion. Deretter er nok vårt viktigste
bidrag tredelt: å bidra til å begrense konfliktene i Midtøsten og å avhjelpe de humanitære
lidelsene. For øvrig er det viktigste vi kan
gjøre, å passe på vårt eget samfunn. Vårt eget
demokrati, våre institusjoner og den usedvanlig

høye tilliten som nordmenn flest har til staten,
er svært verdifull. Vår modell er unik og kan
nettopp vise mulighetenes verden til mennesker
som lever i det mørket som har senket seg over
Midtøsten. Aldri undervurder betydningen av
modeller!
– Hvis en vil, kan en jo narre seg selv til å tro
at flyktningkrisen rundt Syria-konflikten nærmest
er ikke-eksisterende, fordi det er stille ved våre egne
grensestasjoner. Men kom igjen, gi oss tall og hele
bildet – hvilket omfang der ute snakker vi om her?
– Flyktningkrisen i og rundt Syria fortsetter. Tallene er overslagsmessige. De fleste syrere
bor ikke i flyktningleire, og i tillegg har FN
ikke fulle rettigheter i Syria eller landene rundt
fordi disse landene jo ikke er medlemmer av
FNs flyktningkonvensjon. Tallene fra IOM
(International Organization of Migration)
for Syria ved utgangen av 2016 er 6.3 millioner
internt fordrevne (ca. 30 prosent av befolkningen). I tillegg har rundt 4,8 millioner syrere
flyktet fra landet. Det er altså rundt halvparten
av befolkningen i Syria. Når det gjelder presset
på Europas grenser, har antallet sunket betydelig fra høsten 2015 da Tyrkia «åpnet grensene». I
2016 var det rundt 387 000 registrerte som kom
over Middelhavet, mot mer enn én million året
før. I fjor døde imidlertid 5082, altså et mye
høyere antall enn i 2015 (3770). Årsaken til det
er først og fremst fordi de «korte» avstandene

nå i praksis er stengt, og sjøveien til Europa har
blitt lengre og mye farligere.
– Gjennom 339 sider i boka di forklarer du oss
om historikken og om omstendighetene bak Syrias
nåværende status som vepsebol. Det er dyktig mye
jævelskap på ferde. Hvordan går det med din egen
tro på menneskeheten?
– Min tro på menneskeheten er urokkelig. Folk flest er fornuftige vesener med mye
godt i seg. Men jeg tror at mennesker er sine
egne behov nærmest. Krig får frem det verste
i den menneskelige natur, både individuelt og
kollektivt. En treffende beskrivelse av krig er
instrumentalisering av andre mennesker for å
redde seg selv og sine. Jeg kunne under gitte
omstendigheter endt opp med nær sagt hvilken
som helst rolle i Syria-krigen. Utvisking av «det
moderate sentrum», dehumanisering av fienden
og kyniske kalkyler er bestanddeler i krig som
er like vanlige som selvforsvar og hevnangrep.
Krig er helvete på jord. Slik har det alltid vært.
Slik vil det alltid være, sier Hellestveit.
– I boken har jeg valgt et usentimentalt
blikk på krigen. Boka gir et litt annet perspektiv
enn det man får gjennom nyhetsmedia (kjappe
analyser) eller mer personorienterte bøker (tragedier). Her står ofte de menneskelige lidelsene
i sentrum. Det at krigen og krigens drivere presenteres i et kjøligere lys, er ikke ensbetydende
med at jeg ikke ser enkeltmenneskers skjebner
i dette. Men jeg vil formidle noen andre sider
ved krigen, som også finnes og er med på å gi
Syria-krigen sin form og sitt omfang.
– Er du spesielt konfliktsøkende av natur?
– Jeg går nok ikke for å være av den konfliktsky typen, nei. Jeg oppsøker ikke trøbbel,
men tror at diskusjoner og konfrontasjoner frigjør og videreutvikler. Reell debatt virker skjerpende på alle parter. Her hos oss er vi ganske
dårlige på det. Vi antar at det finnes et «riktig
svar» også på samfunnsmessige spørsmål. Da
handler det om å lede meningsmotstandere over
på den riktige vei. I praksis ender vi opp med
misjonering snarere enn meningsbrytning.
– Hva kommer det av?
– Om årsaken er at vi er få i landet vårt, at
vi kommer fra en protestantisk kultur, eller at vi
er oppdradd til å søke konsensus uten konflikt,
vet jeg ikke. Personlig har jeg troen på et svært
høyt tak for meninger – både personlig og for
samfunnet. Ytringsfrihet følges ikke av en
plikt til å skåne. Voldsbruk bør være grensen.
Ytringsfrihet betyr ikke at det ikke skal være
ubehagelig eller skremmende å ytre seg. Folk
som vil ytre seg, må tåle en støyt. Men anonyme ytringer har ingen plass i et samfunn som
vårt. Å ytre seg kan være en belastning, men det
skal ikke knekke deg eller frata deg noe. Det er
den største motsatsen til krig, for å si det slik.
– Nå er boka om Syria utkommet. Noe nytt
bokprosjekt på gang?
– Akkurat nå holder jeg på med en bok om
Norge, folkeretten og våre tids kriger, for Universitetsforlaget, sammen med Gro Nystuen.
Det er en bok med fotnoter.
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Vi støtter forskningsformidling, sakprosa
for barn og unge, biografier, debattbøker og
reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker
og mere til. Du kan søke stipend fra Det faglitterære fond til alle sjangre innen sakprosaen.
Debutanter kan også søke prosjektstipend.

VIL DU SKRIVE
VIL DU
SKRIVEOVERSETTE
ELLER

Vi inviterer forfattere og oversettere
til å søke følgende stipend:

ELLER OVERSETTE

SAKPROSA?
SAKPROSA?

• Prosjektstipend for forfattere
• 1-årig arbeidsstipend for frilansoversettere
• 3-årig arbeidsstipend for frilansforfattere
Søknadsfrist 18. april 2017.
Søk også på våre stipend med fortløpende
søknadsfrister:

Søk våre sakprosastipend!

•Prosjektstipend for oversettere
•Aktualitets- og debattstipend

Vi støtter forskningsformidling, sakprosa for barn
og unge, biografier, debattbøker og reiseskildringer,
grafisk sakprosa, lærebøker og mere til. Du kan
søke stipend fra Det faglitterære fond til alle sjangre innen sakprosaen. Debutanter kan også søke
prosjektstipend.

Siden 1978 er det kommet ut over 6000 bøker
i Norge med støtte fra Det faglitterære fond,
og det er blitt fordelt over én milliard kroner
i stipendmidler. Nå kan du bli en del av denne
stolte, litterære tradisjonen. Les mer om våre
stipender på www.nffo.no

Søk våre sakprosastipend!

Med forbehold om årsmøtets godkjennelse 2. april 2017.

Vi støtter forskningsformidling, sakprosa for barn og unge, biografier,
debattbøker og reiseskildringer, grafisk sakprosa, lærebøker og mere til.
Du kan søke stipend fra Det faglitterære fond til alle sjangre innen sakprosaen. Debutanter kan søke på de fleste av våre stipender.
Vi inviterer forfattere og oversettere
til å søke følgende stipend:
• Prosjektstipend for forfattere
• 1-årig arbeidsstipend for frilansoversettere
• 3-årig arbeidsstipend for frilansforfattere

Søknadsfrist 18. april 2017.

Siden 1978 er det kommet ut over 6000
bøker i Norge med støtte fra Det faglitterære
fond, og det er blitt fordelt over én milliard
kroner i stipendmidler. Nå kan du bli en del
av denne stolte, litterære tradisjonen.
Les mer om våre stipender på www.nffo.no
Med forbehold om årsmøtets godkjennelse 2. april 2017.

Søk også på våre stipend med
fortløpende søknadsfrister:
• Prosjektstipend for oversettere
• Aktualitets- og debattstipend

Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening

Illustrasjonsfoto: Gaelle Marcel
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«Det nytter ikke å ønske seg verdens
beste skole hvis vi ikke har gode nok
læremidler»
Uansett hva man måtte mene om PISA-undersøkelsen, gir den en
viss pekepinn om hvordan det står til i det norske skoleverket, mener
Læremiddelutvalget i NFF.
Før jul publiserte de en kronikk på nettstedet
www.utdanningsnytt.no, utvalget roper et varsku for fremtidens lærebøker. Nedenfor følger
kronikken i sin helhet:
Før jul kom PISA-undersøkelsen, den årlige
målingen av hvordan det står til med den norske skolen sammenlignet med skolene i resten
av verden. PISA er som kjent et internasjonalt
prosjekt i regi av OECD (Organisation for
Economic Cooperation and Development), som

måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.
Det var mye positivt ved resultatene lest med
norske briller, og det mangler ikke på ambisjoner
om å gjøre norske skoler til «verdens beste». I alle
fall er det et uttalt politisk mål. Da er det på tide
å ta realitetene innover seg.
Uansett hva man måtte mene om undersøkelsen, gir den en viss pekepinn om hvordan
det står til i det norske skoleverket. Og i dette

arbeidet er mange opptatt av kvaliteten på lærere,
undervisning og lærerutdanning. Slik skal det
jo være. Kvaliteten på læremidler, derimot, får
overraskende liten oppmerksomhet. Og det er
underlig. Lærebøker, nettsteder, programvarer
og andre virkemidler er helt sentralt – om ikke
avgjørende – i arbeidet for å nå ambisiøse mål.
Disse er utviklet på bakgrunn av læreplaner
til bruk i undervisningen for å bidra til elevers
læring. I de fleste læreres undervisning er dette
nødvendige hjelpemidler. De er viktige i høyere
utdanning også. Faglærere bestemmer pensum,
og fagbøker står på pensumlistene.
Men nå roper vi et varsku for læremidlene.
For hvem kan skrive dem i framtiden?
Hovedproblemet er at det er potensielt
mange gode forfattere der ute, som neppe har
tid eller mulighet til å skrive lærebøker. Mange
av forfatterne av disse kommer fra universitetsog høgskolesystemet. De samarbeider ofte med
lærere i «vanlig undervisningsjobb», som bidrar
til en ønsket forankring av læreverket i skolehverdagen.
Men så er det slik da, at skriving av lærebøker ikke blir verdsatt i akademiske kretser, der
mange altså har sitt virke. Et forhold som gjør at
dette er en oversett aktivitet i høyere utdanning,
er at lærebokskriving ikke er meritterende. Det
vil si at det ikke bidrar til at den ansatte som
skriver, stiger i gradene, for å si det litt enkelt. I
sektoren ligger det økonomiske insentiver knyttet til det å publisere vitenskapelige artikler. Når
de ansatte gjør dette, blir det poeng og penger i
kassa til høgskolen, og den ansatte stiger i gradene. I dette systemet har ikke lærebøker noen
plass. Forklaringen ligger i strenge krav til høy
formell kompetanse for at institusjonen skal få
drive med master- og ph.d.-utdanning.
Det finnes noen hederlige unntak, for
eksempel får noen faglærere ved Universitetet
i Oslo bruke 15 prosent av årsverket til å skrive
lærebøker. Men dette er unntakene. Også i
denne sektoren foregår det meste av lærebokskrivingen i forfatternes fritid. Er det riktig?
Særlig innen lærerutdanningen er dette et paradoks. For hva er vel mer relevant utviklingsarbeid
for en student enn å ha kjennskap til læremiddelproduksjon for grunnskole og videregående
skole, de mest sentrale hjelpemidlene i jobben de
utdanner seg til? Men også lærerutdanningene
er tvunget til å ri to hester. Å ivareta det praksisnære og erfaringsbaserte er viktig, men også
den formelle forskerkompetansen. For: Hvem
skal skrive lærebøkene, som er så sentrale for
den viktige skolen våre barn og unge går i? Vi
må ikke redusere dette til en fritidsaktivitet!
Kvaliteten på skolen og undervisningen er
for betydningsfull til det, og vi vil med dette
anmode utdanningsmyndigheter i kommunefylkes- og UH-sektoren til å gi det arbeidet som
gjøres mer forutsigbare rammer og den status
det fortjener.
Å utvikle læremidler er en meningsfylt,
interessant og givende oppgave. Det krever at
forfatterne sammen med forlaget bygger seg en
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kompetanse som ikke er dusinvare. Forfatterne
må balansere mellom eksisterende praksis og
nyere forståelse av faget. Å utfordre skolene
med noe som er for ukjent, kan føre til at det
hele avvises. Lærebokproduksjon kan også
være en øvelse i å se inn i en stadig skiftende
fremtid. Flere læreverkprosjekt startet opp rundt
2010 og har så langt måttet forholde seg til en
læreplanrevisjon og at en ny skolereform er på
trappene. Dette vil føre til at helt nye læremidler
må revideres. Teknologiutviklingen har satt sitt
preg på bransjen, og det er i dag utenkelig å gå i
gang med læremiddelprosjekter for grunnskole
og videregående skole uten at digitale komponenter er med helt fra starten. Denne delen av
læremidlene gir ikke forfatterne royalties på
samme måten som trykte bøker, til tross for
at det også her må skrives tekst. Å skape gode
læremiddelpakker er tidkrevende og komplekst.
For å sikre at forfatteren også skriver i fremtiden,
ønsker vi å rette søkelyset mot forfatterens kår.
Det er en trussel at forfatterne må lage lærebøker
som en fritidsaktivitet, gjerne lagt til kveldstid,
helger og ferier med relativt uavklarte utsikter
til økonomisk uttelling for innsatsen.
Hva kan gjøres? For de rektorene eller
skoleeierne som i grunnskole eller videregående
skole som er så heldige å få en lærebokforfatter
i egne rekker, vil vi si: Legg til rette for denne
innsatsen. Dette er et solid stykke utviklingsarbeid og et kompetanseløft for læreren. Gi tid,
støtte og påskjønnelse. Vi oppfordrer også til å
påse at kopiavtalene overholdes, for lærere som
kopierer lærebøker ulovlig, lar faktisk sine skrivende kolleger i stikken, ettersom skrivejobben
de har gjort, forblir gratisarbeid.
Det er ikke slik at alle involvert i læremiddelproduksjonen tjener gode penger, og at
dette dermed er en virksomhet som passer seg
selv. Hovedavtalen som inngås med forlagene,
innebærer at forfatterne deler omtrent 14 prosent
av salgsinntektene. Noen bøker selger, andre
ikke. Inntekten kan altså være omtrent lik null.
Selve skrivearbeidet er ikke betalt. Det betyr at
de lærerne som går inn i læremiddelprosjekt,
må regne med å investere et betydelig antall
timer uten å vite om det gir noen inntekter som
kompensasjon og uttelling for innsatsen. Hvor
mye tid som går med, avhenger av størrelsen på
prosjektet. En fagbok for høyere utdanning vil
kunne skrives på noen måneder. Et fullskala
læreverk for flere klassetrinn tar flere år. I tillegg stiller forlaget med redaktører, designere,
språkvaskere, konsulenter og markedsfolk. Å
utvikle store læremiddelpakker som går over
mange klassetrinn med flere komponenter, er
et tidkrevende og omfattende teamarbeid.
Med andre ord, gode tall fra PISA kommer
ikke av seg selv – ikke uten gode læremidler.
Læremiddelutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening:
Jannike Ohrem Bakke, Dagny Holm
Rune Stadsnes, Cathrine W. Tellefsen og
Ronny Johansen (leder)
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Marit Ausland og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Foto: Sverre Gunnar Haga

Én million i debattstipend
Nå trapper NFF opp arbeidet med bøker som trer rett inn i nyhetsbildet.
I 2017 deler vi ut én million kroner i aktualitets- og debattstipend.
Tekst: Sverre Gunnar Haga

Det faglitterære fond har delt ut 4,2 millioner
kroner siden stipendet ble utdelt første gang
i 2010. Nå trappes arbeidet ytterligere opp fra
fondets side. Én million blanke kroner skal deles
ut i løpet av 2017.
– Økningen skyldes at det er stor pågang til
aktualitets- og debattstipendet, og at kvaliteten
på søknadene er gode. I tillegg ønsker vi i enda
større grad å bidra til den aktuelle samfunnsdebatten, sier Marit Ausland, stipendansvarlig
i NFF. Verden trenger som kjent bøker, og med
den nyhetspulsen vi har i dag, er det et behov for
å stoppe opp for å få oversikt over hele bildet. Vi
håper at aktualitets- og debattbøker kan bidra
til dette. Noen ganger er også bøker ferskvare.
– Når det etterlyses bøker i klassen debatt og
aktualitet, hvilke kriterier blir vektlagt da?
– Kriteriene vi legger vekt på, er akkurat som
navnet på stipendet tilsier – at bøkene vil bidra

til den aktuelle samfunnsdebatten. Et annet
viktig kriterium er at boken må være ute på
markedet innen seks måneder fra stipendet er
tildelt. Det innebærer at søkeren må ha en avtale
med et forlag. Skal søkeren utgi på eget forlag
eller egenbokforlag, må hen ha inngått avtale
med trykkeri/distributør for å kunne komme i
betraktning til stipendet.
– Søknadsfristen for samme stipend er fra i år
av også blitt fortløpende, mot fire ganger i året
tidligere. Hvorfor er denne endringen kommet
inn?
– Rett og slett fordi vi ønsker at bøkene kommer
fort på markedet. En raskere behandlingstid vil
bidra til dette.
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PROGRAMMET FOR ÅRSMØTESEMINARENE

Programmet for årsmøteseminarene
lørdag 1. april 2017
Velkommen til seminarene – dagen før selve årsmøtet, som er søndag 2. april. Her kan du lese kortversjon
av programmet. En mer utfyllende versjon vil bli delt ut til seminardeltakerne ved ankomst. Du kan også
holde deg oppdatert på våre nettsider.

10.00–11.00: Innkvartering og registrering
11.00–11.10: Velkommen
Ved styreleder Marta Breen og generalsekretær Tore Slaatta.
11.10–11.20: Frankfurt 2019
Åpningsappell ved direktør i Senter for norsk litteratur i utlandet
(NORLA), Margit Walsø.
11.20–12.30: Åpningspanel
Hvordan skrive på norsk for utlandet?
Hva skal til for å få solgt de utenlandske rettighetene til boken din? Hvilke
norske bøker selger i utlandet? Hvordan vil Frankfurt 2019-oppdraget
påvirke salget av norske bøker de neste årene? Hva vet vi om det tyske
bokmarkedet?
Panel:
Anneli Høier, litterær agent i Copenhagen Literary Agency
Ole Martin Høystad, professor og forfatter
Per Øystein Roland, seniorrådgiver for sakprosa i NORLA.
Eirin Hagen, litterær agent og gründer av Hagen Agency
Ordstyrer: Åshild Eidem, sakprosaforfatter og kritiker i Klassekampen.
12:30–14:00 Lunsj
14:00–15:15 Fagpolitiske bolker
Frilans- og formidlingsutvalget: Reisende penner
Hvordan skrive bøker om samtidskonflikter og flyktningpoblematikk?
Hvordan møte folk i krise og hvordan formidle livshistoriene deres?
Panel:
Elisabeth Eide, professor ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo
og Akershus.
Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksjournalist i NRK og forfatter.
Emil A. Erstad, rådgiver for internasjonale spørsmål i tankesmia Agenda.
Ordstyrer: Kristina Quintano. Hun driver Quintano Forlag og er redaktør i kulturmagasinet 55pluss.

Universitets- og høgskoleutvalget: Bør alle forskere formidle?
Det er vanskelig å være mot forskningsformidling. Hvilken form skal
forskningsformidlingen ta, og hvem skal egentlig stå for formidlingen?
Panel:
Vidar Enebakk, sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningsetiske
komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Skjelettutvalget,
Live Rasmussen, overbibliotekar ved Årets bibliotek - realfagsbiblioteket
ved UiO
Tone Selboe, professor i litteratuvitenskap ved UiO
Ordstyrer: Marit Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet
Læremiddelutvalet: Jakten på de gode læremidlene.
Vi varmer opp til Frankfurt med å skryte av norske læremidler. For er
ikke egentlig norske læremidler ganske gode? Hva betyr det egentlig at et
læremiddel er godt? Hva er kvalitet i læremidler? Og for hvem?
Panel:
Cathrine Krøger. Litteraturkritiker og sykepleierstudent
Atle Oanes. Lærer i historie og samfunnsfag ved Vågsbygd videregående
skole i Kristiansand.
Karine Kjekshus Alstad. Forlagsredaktør i Fagbokforlaget for norsk og
samfunnsfag på grunnskolen.
Ordstyrer: Kari Oliv Vedvik, journalist i Utdanning
Oversetterutvalget: Frilanseren – fremtidens vinner i arbeidsmarkedet
Er det sant? Eller er frilanseren på vei til å bli det nye prekariatet? Det
hevder den britiske professoren Guy Standing, som blant annet er kjent
for sin forskning på arbeidsmarkedets usikkerhet og fleksibilitet.
Panel:
Renee Rasmussen. LO-sekretær og medlem i Den nasjonale ILOkomiteen
Ika Kaminka. Leder for Norsk oversetterforening og medlem i Kunstnernettverkets Trygd- og pensjonsutvalg
Jan Terje Helmli. Juridisk rådgiver i NFF
Ordstyrer: Merete Røsvik Granlund. Litteraturviter og kritiker
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KOMMER: Margit Walsø

KOMMER: Marta Breen

KOMMER: Erling Kagge

KOMMER: Elisabeth Eide

KOMMER: Sigurd Falkenberg Mikkelsen

KOMMER: Vidar Enebakk

15:15–15:30 Kaffepause
15:30–16:30 Til inspirasjon!
Fire innfallsvinkler til lære- lese og skrivelyst.
• Stillhet over grensene
«Å stenge verden ute handler ikke om å snu ryggen til omgivelsene, men
det motsatte: Se verden litt tydeligere, holde en retning og forsøke å elske
livet,» skriver Erling Kagge i sin siste bok, som ligger an til å bli en
internasjonal suksess.
I denne samtalen møter Kagge to av sine oversettere, Hanneke Wijte fra
Nederland og Maria Teresa Cattaneo fra Italia.
Samtaleleder: Margunn Vikingstad, oversetter og litteraturkritiker i
Morgenbladet.
• Mørk materie – med Are Raklev
Velkommen til mysteriet mørk materie. Om hva universet «egentlig» er
laget av. Vi trodde vi visste hva alt var laget av, men så fant vi ut at det
bare er en liten del av alt som finnes, så nå leter vi etter resten. Det hender
vi tror av vi har funnet det, men så viser det seg å være noe vi har funnet
før. Men det er gøy å lete.
Are Raklev er professori i teorisk fysikk ved Universitetet i Oslo. Han ble
kåret til en av Morgenbladets ti fantastiske formidlere i fjor høst.
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• Prisvinnende norske læremidler
To norske lærebøker tok gull under utdelingen av de europeiske BELMAprisene for læremidler i fjor høst. Hvordan skriver man en prisvinnende
lærebok? Christian Bjerke, medforfatter av gullvinner «Ordriket 6» vil
i dette foredraget fortelle hvordan han og medforfatterne arbeidet med
boka. Innledning ved Rune Stadsnes, medlem i NFFs Læremiddelutvalg.
• God formidling av klimaproblematikk
Kikki Kleiven er maringeolog og førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap (UiB), og er opptatt av temaer som paleoklima og klimaendringer.
Vi har invitert henne til å holde et inspirasjonsforedrag med utgangspunkt
i spørsmålet: Hva er god forskerformidling av klimaproblematikk?
16:30–17:30 Pause
17:30 Femiprosakviss!
Skjerp hjernen og velkommet til en annerledes kviss med styreleder Marta
Breen og Prosa-redaktør Sindre Hovdenakk. Hvor mye vet du om kvinner – i kultur, samfunn og sakprosaen? De beste vinner pokal og bøker!
Påmelding ved registrering kl. 10–11. Administrasjonen setter sammen lag.
19:00 Aperitif
19:30 Middag
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Dette er noen av bøkene vi har gitt støtte for i 2016, skrevet eller oversatt med stipendmidler fra Det
faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere/oversettere, står stipendmottakerne
skrevet i halvfet kursiv.)
OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin eller neste etter det igjen.
Per november 2016 har rundt 6000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond
siden starten i 1978, og det er blitt fordelt cirka én milliard kroner i stipendmidler.

Henry Marsh
Gjør ingen skade
350 sider
Oversatt av Inger Sverreson
Holmes
Pelikanen forlag, 2016
ISBN: 9788293237587
Henry Marsh er en velrenommert
britisk hjernekirurg som inntil nylig hadde sin praksis på St. Georges Hospital i London. Den prisbelønte boka om hans praksis som kirurg både hjemme og rundt i verden, Gjør ingen skade
(Do No Harm, 2014), ble i The Economist karakterisert som «så elegant skrevet at det ikke er rart noen
sier at nevrokirurgien her har funnet sin Boswell».
Gjør ingen skade henter sin tittel fra den hippokratiske ed, og uttrykker det daglige skjebnedramaet
den britiske hjernekirurgen Henry Marsh lever med.
Boka er et blikk inn i opp- og nedturene i et liv som
er viet det å grave i andres hjerner. Dette er et portrett
av det kirurgiske dramaet, kaoset og forvirringen på
et moderne sykehus og, ikke minst, behovet for håp
når man konfronteres med noen av livets mest skjebnesvangre avgjørelser.
Eirik Veum
Det svenske sviket. 1940–1945
480 sider
Kagge Forlag, 2016
ISBN: 9788248918509
Hva gjorde svenskene da det
gjaldt som mest?
Etter andre verdenskrig har
det gode forholdet mellom Sverige og Norge blitt trukket frem som en viktig del
av krigshistorien. Begrepet «broderfolk» brukes fortsatt for å understreke det gode forholdet mellom de
to landene. Dette er likevel kun en del av historien
om forholdet mellom Norge og Sverige under andre
verdenskrig. Sannheten er at forholdet ikke var så
hjertelig som krigshistorien har slått fast. Særlig var
forholdet anstrengt i krigens første fase frem mot det
tyske nederlaget ved Stalingrad i februar 1943.
Det svenske sviket avdekker at mange svensker
ikke var «brødre» og heller ikke støttet nordmennene og deres allierte i deres kamp mot den tyske
okkupasjonsmakten. Boka viser hvordan den norske
motstandskampen i flere tilfeller ble motarbeidet av
svenske borgere.

Widar Aspeli
Fikse den greia. Verktøykasse for hverdagsspråket
88 sider
Widaraspeli.no, 2016
ISBN: 9788230333006
Fikse den greia – verktøykasse for hverdagsspråket
henvender seg både til dem som skal arbeide med ordene som skrivemedhjelpere i skole, kulturskole eller
på fritiden, og direkte til elevene. Gjennom en reise
og 29 reparasjoner deles innspill, tanker og erfaringer for å (gjen)oppdage verdien av egen kunnskap og
finne (igjen) ordene, slik at bruksverdien øker. Målet
er ikke å skape store fortellere, men å oppdage at rett
ord til rett tid gjør det mulig å dele tanker og opplevelser.
Anders Vaa
Dialektboka
224 sider
Spartacus Forlag, 2016
ISBN: 9788243009943
Dialektboka er en bok
om alle dialektene i
Norge, fortalt gjennom
tekst, kart og lyd. Forfatter og språkforsker Anders Vaa presenterer de viktigste markørene for de ulike dialektene, med uttaler,
bøyningsformer og stedegne ord. Østlendingenes
tjukke L, trøndernes apokope og skarringen på Sørog Vestlandet er tydelige kjennetegn på hvor i landet
vi kommer fra. Boka viser hva som er karakteristisk
for dialektene i hver landsdel, før hver regionen omtales og illustreres med lydeksempler. Vi møter også
kjente mennesker som snakker om sitt talemål. Og
gjennom hele boka vises det til konkrete lydspor som
enkelt kan spilles av fra bokas lydpanel. Her finner
du mer enn én time med taleprøver som hjelper deg å
plassere 70 av dialektene våre på kartet.
Siri Thorson / Ingvild Festervoll
Melien (foto)
Frihet på vent. Å leve i en
flyktningleir
192 sider
Forlaget Manifest, 2016
ISBN: 9788283420166
Mer enn en og en halv million
mennesker lever på flukt i Libanon – landet med flest flyktninger per innbygger i
verden. En av dem er Ibrahim. Han er 16 år og har
vært flyktning hele livet. Det har også 20 år gamle
Hamsa, som drømmer om å bli profesjonell danser.
24 år gamle Samira har allerede fått en drøm oppfylt:

Hun har vært gift i tre måneder og mener hun er verdens lykkeligste.
Disse og 32 andre personer møter vi i denne
boka. De bor alle i Libanons leirer for palestinske
flyktninger. Noen har levd på flukt i nesten 70 år –
helt siden Israel ble dannet. Andre har nettopp flyktet fra Syria.
Historiene deres gir oss et innblikk i hvilke ringvirkninger krig og konflikt kan skape. De gir innsyn i en
hverdag vi sjelden hører om. Hvordan er det å leve
som flyktning i dag etter dag, år etter år?
Mímir Kristjánsson.
Frihet, likhet, Island. En saga
om en mann og et land i krise
234 sider
Forlaget Manifest, 2015
ISBN: 9788292866887
Bak askeskyen fra Eyjafjallajökull lever et folk som har skrevet
verdens største sagaer, men som
trenger en egen app for å hindre søskenbarnekteskap
– et folk som er i ferd med å legge ned landet sitt og
flytte til Norge.
Mímir Kristjánsson flytter den andre veien.
Han er blakk, singel og snart 30. Frihet, likhet, Island
er en bok om en liten manns 30-årskrise og et lite
lands finanskrise.
Ståle J. Olsen
Andor arbeidsmann
160 sider
Julius forlag, 2016
ISBN: 9788299995818
Andor Andersen var med på den
økonomiske oppturen etter andre verdenskrig og etablerte entreprenørfirma innen betong og
grunnarbeid. Andersen vokste opp i et Sauda preget
av krise og arbeidsledighet og ble enkemann da han
var 25 år, med tre mindreårige barn. Dette er fortellingen om en som har opplevd de store omveltningene i Sauda de siste 100 år.
Endre Sjøvold
Makt og maktmisbruk i
arbeidslivet
230 sider
Universitetsforlaget, 2016
ISBN: 9788215026879
Belønningsmakt, strukturmakt,
legitim makt, relasjonsmakt,
konspirasjonsmakt, tvangsmakt.
Hva er bra med makt? Når blir maktbruk til maktmisbruk? Finnes det en strategi for å håndtere maktstrukturer til din fordel? Endre Sjøvold har forsket
på maktbruk i organisasjoner og jobbet frem et rammeverk for å forstå og gjenkjenne maktens mange
nyanser. Slik viser han både hvordan maktspillet kan
brukes effektivt for å påvirke andre, og hvordan du
kan oppdage og forsvare deg mot maktmisbruk.
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Randi Haugland
Barnevern i små distriktskommuner. Faglige og organisatoriske utfordringer
172 sider
Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN: 9788205448599
Kommunereformen tar sikte på
sammenslåing av små kommuner, alternativt på interkommunalt samarbeid, for å
skape større og mer profesjonelle velferdstjenester.
Denne boka diskuterer om kritikken mot barnevernet i små kommuner kan skyldes barnevernets rollekompleksitet som hjelper, kontrollør og myndighetsutøver, og om barns rettssikkerhet kan ivaretas
av små barnevernstjenester
Randi Haugland viser, med utgangspunkt i to
undersøkelser, hvordan barnevernsarbeiderne opplever sin situasjon i press mellom statens velferdspolitiske intensjoner og kommunenes muligheter for
å løse pålagte oppgaver og mellom ulike faglige og
etiske perspektiver.
Åsmund H. Eikenes
Handboka. Alt du vil vite om
hendene dine – og litt til
184 sider
Samlaget, 2016
ISBN: 9788252190113
Ei oppdagingsferd inn i biologien i hendene dine. Hendene
dine er eit resultat av ei utvikling over milliardar av
år. Biologen Åsmund Eikenes tek oss frå ursuppa
og fram til hendene dine. Kvifor er hendene som
dei er? Korleis fungerer dei, og korleis samtaler dei
med hjernen? Korleis beskyttar huda oss mot farlege
bakteriar og virus? Og kva om vi kuttar av oss ein
finger, kan det i framtida vera mogleg å produsere
ein ny i laboratoriet? Åsmund Eikenes fortel i denne
boka ei rekkje engasjerande historier om ny vitskap,
medisinske gjennombrot og fascinerande oppdagingar, alt med utgangspunkt i hendene dine. Boka er
ei oppdagingsferd i biologien, ei reise bakover i tid,
innover i kroppen og framover mot neste vitskaplege
gjennombrot. Du får også bli kjend med dine eigne
hender gjennom observasjonar og små eksperiment.
Gro Skartveit
Livet etterpå. Om vegen vidare
etter alvorlege kriser
224 sider
Samlaget, 2016
ISBN: 9788252192353
Om å leve etter at det aller verste
har skjedd. I løpet av livet opplever
dei fleste kriser og hendingar som
gjer dagane krevjande og vonde. Gro Skartveit har
møtt folk som har vore ute ei vinternatt, men som
har klart å finne tilbake til eit leveleg liv. Her får du
historier om folk som har opplevd drap, sjølvmord,
sjukdom, angst og mobbing. Gro Skartveit deler óg
noko av si eiga historie. Ho blei misbrukt i eit kristent
miljø. Då ho stod fram som lesbisk, forlét ho jobben
og mista delar av nettverket. Gjennom erfaringane til
folk vil Skartveit gjere lesarane betre rusta til å møte
og leve etter at det aller verste har skjedd. Helseminister Bent Høie har skrive forordet.

Rune Bjerke
Eventledelse og sponsing.
Helse i hver krone?
286 sider
Fagbokforlaget, 2016
ISBN: 9788245018691
Boka viser hvordan eventer og
aktivering av sponsorater kan
brukes strategisk i den interne og den eksterne merkebyggingsprosessen. Forfatteren forklarer hvordan
eventer kan brukes strategisk i samfunnet og spesielt
i organisasjoner som et viktig opplevelses- og påvirkningsverktøy. Interne eventer kan bidra til å styrke
organisasjonskulturen, de ansattes motivasjon og deres mentale og fysiske helse samt redusere sykefravær.
Eventledelse og sponsing. Helse i hver krone? er
skrevet for studenter som tar en bachelor- eller mastergrad i markedsføring, merkebygging, HR eller
eventledelse. Den passer også godt for studenter i
Sport Management og reiselivsfag. Boka er i tillegg
svært aktuell for eventbyråene samt for ledere og
mellomledere i næringslivet som jobber med HR,
markedsføring og merkebygging.
Gregar Berg-Rolness
Skatteparadisene og den internasjonale selskapsretten
896 sider
Gyldendal juridisk, 2016
ISBN: 9788205482692
Den skjerpede skattekonkurransen fra skatteparadisene har
ført til drastiske kutt i landenes
selskapsbeskatning. Samtidig kommer avsløringene som viser at de multinasjonale konsernene og
de ultrarike ofte slipper unna pliktene. De største
skandalesakene, som den minimale skattebetalingen
til Google, Amazon og Starbucks samt forskjellige
avsløringer fra granskende journalister, illustrerer temaet. Hva skal til for å få rollen som et skatteparadis?
Hvor finner vi skatteparadisene, og hvordan har de
utviklet seg til den nåværende stillingen i den globale
økonomien? De metodene som anvendes for overføring av skattepliktig overskudd til skatteparadisene,
eksempelvis «The Double Irish Dutch Sandwich» og
traktatshopping, er lite kjent i offentligheten. Forfatteren ser nærmere på hvordan skatte- og selskapslovgivningen er lagt opp i de mest kjente jurisdiksjonene, og viser at det er en del generelle karaktertrekk
som går igjen, sammen med særtrekk og spesialisering i de funksjoner og tjenester som tilbys.
Heidi Antell Haugen / Toril
Hægeland / Magnus Henrik
Sandberg / Anne Synnøve
Steinset
Mylder (tre bøker): Grunnbok,
arbeidsbok og lærerens bok
202 sider, 192 sider og 288 sider
Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202506537
/ 9788202506551 /
9788202506575
Grunnboka er rikt illustrert og har gode tekster i
ulike sjangre. Tekstene egner seg godt til veiledet lesing. Hvert kapittel i grunnboka blir innledet med et
myldrebilde. Myldrebildene er et godt utgangspunkt
for samtale og refleksjon.
Arbeidsboka inneholder varierte oppgaver om
grunnleggende ferdigheter. Oppgavene gir god tre-
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ning i å lese illustrasjoner og symboler, beskrive, forklare og regne.
Lærerens bok inneholder metodiske tips og forslag til aktiviteter, gode samtaler og hjemmearbeid til
hvert oppslag i elevbøkene.
Leif Helland
Årsak og tilfeldighet. Modeller, eksperimenter og atferd i
samfunnsvitenskapene
268 sider
Cappelen Damm Akademisk,
2016
ISBN: 9788202379308
Årsak og tilfeldighet. Modeller,
eksperimenter og atferd i samfunnsvitenskapene presenterer laboratorieeksperimenter som et verktøy
i samfunnsvitenskapene. Boka diskuterer sentrale
modeller, eksperimenter og funn. I boka diskuteres
blant annet disse spørsmålene: Hva slags prososiale
motiver finnes typisk sett blant mennesker, og hvor
sterke og utbredte er de? Har prososiale motiver et
neurologisk fundament? Hvor gode er mennesker til
å resonnere dypt i situasjoner med strategisk samhandling? Hvilken vilje har mennesker til å straffe
andre mennesker når det er kostbart å straffe? Hvor
sterkt kan forhandlingsmakt utnyttes? Er frembringelse av fellesgoder mindre vanskelig enn antatt i
standard teori? Vil viljen til å yte innsats til det felles
beste avta over tid? Kan vi eventuelt motvirke dette?
Hvor godt fungerer ulike markeder? Hvor godt fungerer de under lite gunstige betingelser? Skapes det
bobler i aksjemarkeder? Kan disse motvirkes? Hvor
godt er velgere i stand til å disiplinere politikere til å
opptre ærlig og arbeide hardt? Kan særinteressegrupper være bra for demokratiets virkemåte?
David Epstein
Idrettsgenet. Vitenskapen bak
store idrettsprestasjoner
Oversatt av Eivind Lilleskjæret
416 sider
Flint forlag, 2016
ISBN: 9788269025507
Er stjerner som Usain Bolt, Michael Phelps, Serena Williams,
Lionel Messi og Petter Northug genetiske utskudd
som er født til å dominere i sine respektive idrettsgrener? Eller er de normale mennesker som endte opp
som enere grunnet ekstrem viljestyrke og enorme
mengder med trening? Og er det kultur eller gener
som best kan forklare hvorfor kun 17 amerikanere
gjennom tidene har klart å løpe et maraton raskere
enn to timer og ti minutter når 32 kenyanere klarte
det i løpet av oktober 2011? I boka forklarer David
Epstein hva vitenskapen vet om genenes og miljøets
betydning for store idrettsprestasjoner.
Simone de Beauvoir
Alderdommen
Oversatt av Bente Christensen
736 sider
Vidarforlaget, 2016
ISBN: 9788279903055
Essayet Alderdommen kom ut i
1970. Her viser Beauvoir hvordan
ulike samfunn til ulike tider har marginalisert eldre
mennesker og behandlet dem på en uverdig måte.
Slik som kulturens myter har bidratt til å skape «kvin-
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nen», skaper den også forestillinger om alderdommen
og de gamle. Disse forestillingene sitter dypt i oss. I
stedet for å se mennesket, ser vi den gamle. Beauvoirs
skarpe penn avslører holdninger vi ikke liker å vedkjenne oss, men som like fullt eksisterer.
Lars Roede
Historisk atlas over
Oslo. Gamle kart
forteller
322 sider
Pax Forlag, 2016
ISBN: 9788253038643
Blant norske byer er
Christiania/Oslo en av de
best kartlagte. Vi kan finne den på kart cirka 400 år
tilbake i tid. Boka er et historisk atlas – den første
kronologisk samlede fremstilling av byens kart. I 1814
ble provinsbyen hovedstad, noe som utløste en omfattende byggevirksomhet for å få statsmaktene i hus.
Med industrialiseringen på 1800-tallet økte folketallet og boligbyggingen. Ny infrastruktur endret byen.
På kart blir veksten – og den sosiale og teknologiske
utviklingen – synlig og forståelig: havneanlegg og
kjørbare veier, vannledninger og kloakkrør, gass,
jernbane, telefon, elektrisitet og sporveier. Kartene
forteller om byens kontinuerlige forandring.
Florian Huber
Barn, lov meg at du skyter
deg. Vanlige tyskeres undergang i 1945
Oversatt av Espen Ingebrigtsen
318 sider
Vigmostad & Bjørke, 2016
ISBN: 9788241912290
I flere måneder i 1945 skylte en bølge av selvmord
over Tyskland. Den slukte tusener av mennesker,
familier og hjem. Florian Huber forteller historien
fra perspektivet til folk som opplevde det utenkelige.
30. april 1945 skyter Adolf Hitler seg i Berlin. Etterpå,
i den lille byen Demmin, søker vanlige folk i hopetall
til elver og skoger for å ta livet av seg. De er kvinner,
menn og barn som utfører det største masseselvmordet i tysk historie, og det ble gjentatt på lignende vis
over hele landet. Hvilken avgrunn var det som åpnet
seg under disse menneskene? Samtidig som Tyskland ble frigjort fra det tredje rike, så de døden som
eneste utvei. Konsekvensene fulgte de neste generasjonene og manifesteres fortsatt i taushet, fortrengning og glemsel.
Søren Kierkegaard
Sykdommen til døden
Oversatt av Knut Johansen
180 sider
Oktober, 2016
ISBN: 9788249514854
Sykdommen til døden ble utgitt i
1849 og regnes som et av Søren
Kierkegaards hovedverk. Boka
utkom under pseudonymet Anti-Climacus, med S.
Kierkegaard anført som utgiver, utstyrt med undertittelen «En christelig psychologisk Udvikling til
Opbyggelse og Opvækkelse».
Ved siden av Begrepet angst er Sykdommen til
døden kanskje det av Kierkegaards skrifter som sterkest har inspirert det 20. århundrets eksistensialister.
Mens førstnevnte drøfter syndens tilblivelse i ang-

sten, handler Sykdommen til dødenom synden som
fortvilelse. Men denne fortvilelsen – eller erkjennelsen av den – er også veien til forsoning med Gud.
Ifølge Kierkegaard ligger sykdommen til døden, eller
fortvilelsen, i selvet. Syndens motsetning er troen, og
troen blir dermed veien ut av fortvilelsen.
Tom Holland
Dynasti. Huset Cæsars vekst
og fall
Oversatt av Gunnar Nyquist
424 sider
Gyldendal, 2016
ISBN: 9788205459335
Augustus, Tiberius, Caligula,
Agrippina, Nero. Et portrett av
Romas første keiserlige dynasti – en europeisk fortelling besatt av mordere og metroseksuelle, bedragere
og druider, gladiatorer og maktsyke familieoverhoder. Romerrepublikken erobret verden og kollapset.
I de grusomme borgerkrigene som fulgte, fløt blodet
i gatene inntil Augustus – Julius Cæsars grandnevø
– tok kontroll. Augustus’ dynasti var preget av uhyggelig glamour og fascinerende onde karakterer: den
store generalen Tiberius, som endte opp som en bitter eneboer, beryktet for sine perversjoner; Caligula,
mester i grusomhet og ydmykelse; Agrippina, mor til
Nero, drept av sønnen etter å ha sørget for å bringe
ham til makten; og Nero selv, deltaker i de olympiske
leker, gift med en evnukk og kjent for å ha bygget et
forlystelsespalass på ruinene i rikets midte.
Arianna Huffington
Søvnrevolusjonen. Slik endrer
du livet ditt, én natt om
gangen
Oversatt av Lene Stokseth
384 sider
J.M. Stenersen Forlag, 2016
ISBN: P9788272016271
For tiden er søvnmangel en av
våre største kriser, hevder Arianna Huffington. For
lite søvn har alvorlige konsekvenser for helsa, jobben, relasjoner og livsglede. Vi vet at vi må trene og
spise sunt – men søvn er den tredje grunnpilaren i
en god helse.
I denne boka skriver Huffington om søvnens
historie og drømmenes rolle, om konsekvensene av
søvnmangel og om søvnforskningens nye gullalder,
der forskningen avslører hvilken viktig rolle søvn
spiller for hvert våkne øyeblikk i livet og for alle
aspekter ved helsen – fra vektøkning og diabetes til
hjerneslag og trafikkulykker.
Will Buckingham / Douglas
Burnham / Clive Hill / Peter
J. King / John Mahrenbom
/ Marcus Weeks
Den store filosofiboka
Oversatt av Rune R.
Moen
352 sider
Pegasus forlag, 2016
ISBN: 9788244201520
I Den store filosofiboka får en innblikk i hvordan ulike
spørsmål og undringer har blitt fremstilt og diskutert
med utgangspunkt i menneskene bak viktige ideer;
fra antikkens naturfilosofer, via opplysningstiden til
dagens moderne tenkere. Boka gir innblikk i hvordan ulike spørsmål og undringer har blitt fremstilt

og diskutert med utgangspunkt i menneskene bak
viktige ideer. Her er omtale av de mest kjente filosofer og deres virke og tanker: Heraklit, Konfusius,
Pythagoras, Decartes, Platon, Burke, Kirkegaard,
Marx mfl, sammen med et hundretalls kanskje
mindre kjente, men ofte like viktige tenkere. Slik
gir boka en samlet fremstilling av filosofiens utvikling og historie.
Diverse forfattere
Flatøybok. Bind II
498 sider
Saga Bok, 2015
ISBN: 9788291640822
Mens bind 1 malte et panorama av Norges skapelse, opphavsmyter og jomsvikinger,
gir bind 2 et bilde av et dramatisk tidsskifte da Olav
Tryggvason og Olav den hellige kjemper for å overbevise folket om å vende seg bort fra sin gamle tro,
noe som viser seg å ikke være så enkelt. Vi får fortellingen om oppdagelsen av Vinland og en dyp innsikt
i norrøn kultur, tro og liv.
Harald Skjønsberg
Attentater
96 sider
Gyldendal, 2016
ISBN: 9788205489998
Politiske mord er ikke noe nytt
fenomen. Det viser denne boka
med all mulig tydelighet. Den
forteller om 13 attentater på
kjente ledere, fra Julius Cæsar i år 44 f.Kr. til den pakistanske politikeren Benazir Bhutto i 2007. I boka
kan du også lese om Abraham Lincoln som ble drept
rett etter den amerikanske borgerkrigen, om skuddene i Sarajevo som utløste første verdenskrig, og om
mordet på John F. Kennedy. Les også om hjemmefronten som fant det nødvendig å drepe en livsfarlig
stornazist, med de grusomme konsekvensene dette
mordet fikk.
Nils Petter Gleditsch
Mot en mer fredelig verden?
316 sider
Pax Forlag, 2016
ISBN: 9788253039312
Det daglige nyhetsbildet forteller oss om kriger og terroraksjoner rundt om i verden. Men de
væpnede konfliktene er i hovedsak konsentrert om et fåtall av land, og den økte oppmerksomheten er nettopp et tegn på at vold ikke lenger kan feies under teppet. Sannsynligheten for at vi
skal bli drept i krig eller folkemord, har sunket sterkt
de siste tiårene. I denne boka gir fredsforskeren Nils
Petter Gleditsch et overblikk over utviklingen i det
internasjonale konfliktbildet. Han argumenterer for
at vold på lengre sikt er i ferd med å bli et utdatert
redskap i konflikter så vel innad i stater som mellom
dem, og tar til orde for det han kaller den sosialdemokratiske freden, bygget på demokrati, internasjonalt samarbeid, økonomisk integrasjon og sosial og
økonomisk utjevning.
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Jan Grønseth
Fortellinger fra TV-serien Helt
naturlig
256 sider
Villmarksfoto, 2016
ISBN: 9788299605663
Helt naturlig er bokutgaven av
TV-serien med samme navn.
TV-serien sendes på NRK/Ut i
naturen i august og september 2016. Boka inneholder tekster og hele 650 bilder seerne vil kjenne igjen.
Dette er en familiebok om glade unger, mattradisjoner, hund og hest, jakt, fiske og friluftsliv.
Tor Punsvik / Johan Christian
Frøstrup (red.)
Villreinen. Biologi, historie,
forvaltning
444 sider
Friluftsforlaget, 2015
ISBN: 9788291495620
Boka gir en inngående beskrivelse av villreinen i Norge.
Den tar blant annet for seg reinens biologi og fysikk,
genetikk og slektskap, reinens liv gjennom året, rein
og reinjakt i folketradisjonen, villreinforvaltning og
rein i forskningen. For første gang gis det dessuten en
grundig presentasjon av alle de 23 villreinområdene i
Norge (inkludert Svalbard), illustrert med fotografier, kart og diagrammer.
Øivind Bratberg
Roald Dahl. Grensesprengeren
334 sider
Dreyer forlag, 2016
ISBN: 9788282651806
I 2016 var det hundre år siden
Roald Dahl ble født. Outsiderstatusen var en rolle Roald Dahl
dyrket bevisst og som han brukte
til å utvikle en barnelitteratur med uvanlig bitt – ofte
bisarr og brutal, alltid på barnets side. Han var sterkt
preget av opplevelsene i skole og flyvåpen og næret
den skepsis overfor autoriteter som bare britisk kostskoleliv kan skape. I løpet av sitt eget voksenliv ble
han gang på gang truffet av personlige tragedier som
formet både livssyn og litteratur. Men han beholdt
også et sentimentalt syn på verdisettet han selv gjenkjente hos barn: det ærlige, rene og barnlige. Roald
Dahl – grensesprengeren går opp stiene i Roald Dahls
liv og spør hvilke ideer han målbar, og hvordan hans
liv og forfatterskap kan forstås i dag.
Margrete Wiede Aasland
Barna og seksualiteten
120 sider
Cappelen Damm Akademisk,
2015
ISBN: 9788202418472
Denne boka handler om barns
seksuelle utvikling, lek og
kroppslige utforskning. Forfatteren viser hvordan voksne kan møte barna når de
driver med det voksne gjerne kaller doktorleker, onanerer eller spør om seksualitet. Noen viktige temaer
i boka, er: Når starter seksualiteten? Hva er barns
vanlige seksuelle utvikling og atferd? Hva skal til
for at barn blir trygge på seg selv og følelsene sine,
inkludert de seksuelle følelsene? Hvordan bør voksne

snakke med barna om deres kroppslige utforskning
og seksuelle lek? Barna og seksualiteten er skrevet for
dem som jobber med barn, utdanner seg til å jobbe
med barn, har omsorg for barn eller selv er foreldre.
Bo Brekke
Tron Øgrim. Det revolusjonære
fyrverkeri
360 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203295294
I Norge ble Tron Øgrim (1947–
2007) landets mest kjente maoist
– selve «ur-raddisen» på 70-tallet. Han var med på å stifte SUF (m-l) og senere
AKP (m-l), som begge gikk inn for «væpna revolusjon». Etter hvert stivnet AKP i en dogmatisme som
skulle gjøre partiet forhatt på både den politiske høyresiden og – ikke minst – på den øvrige venstresiden.
Maoismen inneholdt alvorlige feiltakelser som Tron
Øgrim innledet sitt personlige oppgjør med allerede
i 1982, men i offentligheten forble han en hoggestabbe
til sin død, til tross for at han for lengst hadde forlatt
AKP. Dette er historien om hans mangslungne liv.
Christopher C. Leary / Lars
Kristiansen
A Friendly Introduction to
Mathematical Logic
366 sider
Milne Library, 2015
ISBN: 9781942341079
At the intersection of mathematics, computer science, and philosophy, mathematical logic examines the power and
limitations of formal mathematical thinking. In this
expansion of Leary’s user-friendly 1st edition, readers
with no previous study in the field are introduced to
the basics of model theory, proof theory, and computability theory. The text is designed to be used either
in an upper division undergraduate classroom, or for
self study. Updating the 1st Edition’s treatment of
languages, structures, and deductions, leading to rigorous proofs of Gödel’s First and Second Incompleteness Theorems, the expanded 2nd Edition includes
a new introduction to incompleteness through computability as well as solutions to selected exercises.
Ellen M. Tudor Edwards /
Tone Omland / Isabelle Royer
/ Victoria Armstrong Solli
Explore 6 – engelsk for barnetrinnet: My Textbook / My
Workbook / Teacher´s Book
208 sider / 168 sider / 202 sider
Gyldendal Undervisning, 2016
ISBN: 9788205479975
/ 9788205479999 /
9788205480018
Tydelige lese- og skrivestrategier, gjennomtenkt ordinnlæring og differensiering på tre nivåer fortsetter
på 6. trinn. My Workbook aktiviserer elevene og følger
tekstboka på en enkel og intuitiv måte for elever, lærere og foresatte. Her får elevene arbeide videre med
ord, setningsmønstre, grammatikk og skrivestrategier. Teacher’s Book er en praktisk og oversiktlig ressurs
for læreren som gir trygghet og variasjon i undervisningen.
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Christian Borch
Banalitetens tyranni
216 sider
Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202500962
Boka er den tredje i en serie på
tre fra Christian Borch om det
moderne Europa. I denne tredje
foretar Borch en utzooming
og tar med spisset penn fatt på de store linjene. Fra
Margareth Thatcher, Ronald Reagan, Kåre Willoch
og 1980-tallets frigjøring av markedskreftene, fram
til dagens eurokrise – ifølge Borch er det åpenbart
at grunnlaget for dagens vanskelige situasjon ble lagt
under markedsfrislippet for 30 år siden. Tilstanden
har skapt økonomisk vekst, arbeidsplasser og fremskritt og fått opp farten i fattige land. Men den har
også grovt forrykket styrkeforholdet mellom pengemakten og det demokratiske samfunnet. Ikke minst
har det skapt en generasjon av individualister og egoister som har undergravd gamle dyder som solidaritet
og sosial samvittighet. De som må betale prisen for
denne generasjonens råkjør, er barna deres.
Emilie Kinge
Barnesamtalen. Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med
samspillsvansker
292 sider
Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN: 9788205473881
Mange barn og unge strever
med tanker og forestillinger knyttet til begivenheter i familien, i barnehagen eller skolen. Nyheter fra
det store verdenssamfunnet kan også virke overveldende. Noen reagerer med redsel, frykt og utrygghet
og kompenserer sine følelser med å utvikle en atferd
som oppfattes som krevende og problematisk. Vi kaller dem ofte «atferdsvanskelige», der de opponerer,
protesterer, argumenterer og bryter grenser. Felles for
disse barna er at de trenger voksne som ser dem og er
gode samtalepartnere, og som kan hjelpe dem til å
uttrykke og forstå seg selv bedre. Kinge har arbeidet
med barn og unge med spesielle behov i mange år og
har gjort seg viktige erfaringer med systematisk bruk
av samtaler. I boka gir hun en praktisk og metodisk
fremstilling av hvordan man kan komme i gang med
og gjennomføre barnesamtaler.
Birger Amundsen
Fallet. Robert Hermansen og
spillet om Store Norske
236 sider
Vigmostad & Bjørke, 2016
ISBN: 9788241911088
Direktør Robert Hermansen
berget norsk kullvirksomhet
på Svalbard og hadde alle i sin
hule hånd. Hvordan kunne en så profilert og erfaren
industrileder ende opp bak lås og slå etter å ha blitt
dømt til to års fengsel for grov korrupsjon? Hva gikk
galt for mannen som ble forgudet av alle? Fallet er en
dokumentar om en mann, et samfunn og forholdet
mellom mennesket og naturen i de steile fjellene på
Svalbard.
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Lillian Hjorth
Menneskerettigheter og
aktivisme
266 sider
Aktive fredsforlag, 2015
ISBN: 9788292627228
I denne boka møter du sju engasjerte
menneskerettighetsforkjempere fra inn- og utland.
Med uvanlig stort pågangsmot arbeider de for å hindre overgrep og gjøre våre samfunn bedre. Hvorfor
ble de aktivister, og hvordan bruker de menneskerettighetene i sitt arbeid? I tillegg til samtalene med
aktivistene inneholder boka artikler om de internasjonale menneskerettighetene. Hvordan defineres
rettighetene, og hvem gjør det? Hvordan bidrar menneskerettighetene – helt kontret – til positiv endring?
Hva skjer med stater som bryter dem? Finnes sanksjonsmuligheter? Er menneskerettighetene virkelig
universelle?
Marianne Behn
Hjertebank. Inspirert av rosenmetoden
192 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203239052
Rosenmetoden handler om en
form for kommunikasjon med
deg selv og med kroppen din,
sier Marianne Behn, som har arbeidet som rosenterapeut i mange år. Hun forteller om sitt møte med
metoden og hva den har betydd for henne personlig, men også som lærer og terapeut. Vi blir med på
hennes reise i rosenterapien, fra det første møtet med
Marion Rosen i Oslo i 1993 under et introduksjonskurs, til det siste møtet i 2010 i California.
Elisabeth Eide og Terje Skaufjord
Afghanistan – ingen fred å få
408 sider
Pax Forlag, 2014
ISBN: 9788253036991
Denne boka forsøker å komme
nærmere Afghanistan og det
afghanske. Hovedsiktemålet er
å gi et utfyllende bilde av det sammensatte Afghanistan, forklare bakgrunnen for alle de interne og
eksterne konfliktene, vise afghanernes erfaringer
etter tretti turbulente år med krig og konflikter og
fortelle om afghansk dagligliv og kultur. Vi får stifte
bekjentskap med afghanske kvinneaktivister, guvernører og bønder, forfattere og journalister, sjåfører
og menneskerettsforkjempere, musikere og museumsvoktere. Hva tror afghanerne om fremtiden? Vil
Afghanistan, av noen kalt Asias turbulente veikryss,
noen gang få fred?
Eirik Wig Sundvall
Gerhardsens valg. Arbeiderpartiets tunge avskjed med
Sovjetunionen
308 sider
Gyldendal, 2016
ISBN: 9788205492264
Hvorfor ble spørsmålet om
NATO-medlemskap så betent?
Historiker Eirik Wig Sundvall går rett til kjernen

på hva som lå bak Arbeiderpartiets ideologiske sjelekamp. Som ung mann reiste Einar Gerhardsen
i 1920 til Lenins Sovjet-Russland. Han ble bergtatt
og returnerte til Norge som en troende kommunist.
«Arbeiderstaten», det sosialistiske «fremtidslandet»
i øst, var lerretet Arbeiderpartiets unge kunne male
sine drømmer på. Boka følger Arbeiderpartiets utvikling gjennom 1920-årenes revolusjonære radikalisme, til fascismens fremvekst, borgerkrigen i Spania, Moskvaprosessene, Vinterkrigen i Finland og
andre verdenskrig. Stalins diktatur gjorde det stadig
vanskeligere å elske Sovjetunionen, og i 1948 omtalte
statsminister Gerhardsen kommunistene som «den
største trusselen mot det norske folks frihet og demokrati». Året etter ledet han Norge inn i NATO, en
«kapitalistisk» forsvarsallianse med front mot Sovjetunionen. Det vanskelige forholdet til Sovjetunionen
berørte Arbeiderpartiets sosialistiske identitet.
Bjørn Bjorvatn
Ungdomssøvn. Utredning og
behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser
186 sider
Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN: 9788205489837
Døgnrytmeproblemer kan forklare hvorfor så mange ungdommer synes det er så vanskelig å stå opp om morgenen.
Et hovedemne i boka er hvordan en slik døgnrytmelidelse kan utredes og behandles. Boka beskriver
også andre årsaker til søvnproblemer hos ungdommer, som insomni (søvnløshet), hypersomnier (blant
annet narkolepsi), søvnrelaterte respirasjonslidelser
(blant annet søvnapné), parasomnier (blant annet
søvngjengeri) og søvnrelaterte bevegelseslidelser
(blant annet restless legs). For å belyse søvnlidelsene
best mulig inneholder boka en rekke kasuistikker,
som beskriver ungdommer med ulike søvnproblemer.
Arvid Nærø
Hamsun kontra Ibsen. Studier i
et forhold
282 sider
Kolofon Forlag, 2014
ISBN: 9788230012062
I 1891 tok Knut Hamsun fatt på
en fordragsturné hvor han kritiserte den realistiske litteratur
som de «fire store» stod for, men særlig var kritikken rettet mot Henrik Ibsen. Kritikken fra Hamsuns
side gjaldt både Ibsens skuespilldiktning og dikteren
som person. Den negative omtalen av Ibsen og hans
diktning fortsatte Hamsun med livet ut, om enn mer
sporadisk og i varierende grad etter Ibsens død. Boka
går nærmere inn Hamsuns motsetningsfylte forhold
til Ibsen og gjør nærmere rede for dette forholdets
forutsetninger og føringer i en periode fra tidlig på
1890-tallet til omkring 1910. Det kritisk-negative forholdet var monologisk, det var en enveiskjøring fra
den fremadstormende, unge dikter rettet mot den
verdensberømte dramatiker, som aldri besvarte kritikken.

Dag Øistein Endsjø
Udødelighetens historie
298 sider
Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202489113
Endsjø viser i sin bok hvordan
troen på evig liv har utviklet seg,
gjennom vitnesbyrd, guddommelige mirakler og gjør-det-selvoppskrifter. Det er en historie om helbredelse og
kannibalisme, frysebokser og forsvinninger, sex med
guder og evig tortur. Blant de få tingene mennesker
har til felles, er vissheten om at vi alle skal dø. Alternativet fremstår like enkelt som uoppnåelig. Er det
mulig å beholde kroppene våre i evig tid og stoppe
dem fra å forandre seg? Hva vil i så fall skje om tiden
taper sin makt over oss? Og hva skiller egentlig Jesus’
oppstandelse fra vampyrene og zombiene som våkner
til live i Dracula og The walking dead?
Erling Eide
Bevisvurdering. Usikkerhet og
sannsynlighet
210 sider
Cappelen Damm Akademisk,
2016
ISBN: 9788202443047
Rettsmateriale i inn- og utland
viser at det er et stort behov for
kunnskap om hvordan usikkerhet i bevisvurderingen
bør håndteres. I denne boka gir forfatteren en rekke
eksempler på problemtyper og feilresonnementer
som viser hvor lett det er å begå feil hvis bevisenes
usikkerhet ikke behandles på en rasjonell måte med
sannsynlighetsteori som et grunnleggende element.
Nicolai Strøm-Olsen
Hans Gude. En kunstnerreise
252 sider
Pax Forlag, 2015
ISBN: 9788253037417
Boka skildrer maleren Hans
Gudes innsats i kunst og liv. I
Christiania tilhørte han dikteren Johan Sebastian Welhavens
krets, med Peder Christian Asbjørnsen, Jørgen Moe
og Halfdan Kjerulf. Seksten år gammel hadde han
reist ut for å studere, og ved tyske kunstakademier
skulle han selv utdanne en generasjon kunstnere.
Med sin familie forflyttet Gude seg fra Düsseldorf
til Karlsruhe, Wales og Berlin. Som akademiprofessor måtte han forholde seg til tidens dyptgående
politiske konflikter, og han ble sanitetssoldat i den
fransk-tyske krigen. Kulturlivet var preget av strid
om klassisisme, idealisme, romantikk og realisme,
der Gude var balansekunstner og brobygger. For norske malere ble han en døråpner til kontinentet, og for
andre en norgesambassadør som førte kunstnere fra
hele verden til Norges ville og uberørte natur.
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Carl Lauritz Lund-Iversen
Ordets tjener og sviker. Forfatteren, kritikeren og nazisten
Finn Halvorsen
310 sider
Portal forlag, 2016
ISBN: 9788283140613
Finn Halvorsen (1893–1960) var
i mellomkrigstiden en anerkjent
forfatter og fryktet litteratur- og teaterkritiker. Han
var kulturjournalist, oversetter og Aftenpostens
korrespondent i Roma. I 1940 meldte han seg inn i
Nasjonal Samling og ble Teaterdirektoratets første
direktør. Halvorsen hadde sentrale posisjoner i det
nazistiske kulturapparatet, blant annet i Kulturrådet
og Kulturtinget. I landssvikoppgjøret ble han dømt
til tolv års straffarbeid. Etter benådningen ble han
effektivt frosset ut av det litterære etablissementet.
Hvorfor ble dommen mot Finn Halvorsen så streng?
Var han forhåndsdømt? Hvordan kunne en person
som i en årrekke hadde nytt godt av ytringsfriheten i
et demokratisk samfunn, stille seg til tjeneste for en
ideologi som effektivt kneblet det frie ord, ja, selv ha
et hovedansvar for implementering og gjennomføring av sensur og nazistisk teaterpolitikk? Fra å være
ordets tjener ble han ordets sviker.
Hanne Hafnor Dahl / Hanne
Marken Dalby / May-Else Nohr
Radius. Matematikk for barnetrinnet
152 sider
Cappelen Damm, 2017
ISBN: 9788202345631
Radius prioriterer at elevene får
dybdeforståelse i tall og regning, og at elevene jevnlig repeterer basiskunnskaper. Grunnbøkene har klare mål for hvert kapittel.
Kapitlene innledes med et samtalebilde. Bildene er
ment som utgangspunkt for samtale om og refleksjon
over det elevene skal lære. Hvert kapittel har oppgaver med forskjellig abstraksjonsnivå, henholdsvis
Øve 1 og Øve 2.
Nina Granlund Sæther
Votter. Strikkemønstre fra hele
Norge
192 sider
Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202502416
Strikk deg gjennom alle Norges
19 fylker med denne fantastiske
boka fra Nina Granlund Sæther. Her finner du oppskrifter på 43 votter som forfatteren har rekonstruert
fra historiske kilder eller designet selv med inspirasjon
fra norsk strikkehistorie.
Dag Kullerud
Bibelen. Boken som formet
vår kultur
490 sider
Verbum Forlag, 2016
ISBN: 9788254108529
En annerledes norgeshistorie
om de siste 200 år. Dette er en
historie som tar utgangspunkt
i Bibelen og den betydning «bøkenes bok» har hatt
for kultur og samfunn i Norge fra 1800-tallet og fram
til i dag. Hvordan har Bibelen blitt lest og brukt?

Hvordan har Bibelen påvirket kultur og samfunnsutvikling? Og hvilken betydning har Bibelen hatt for
nasjonsbygging, velferdsstat, skole, politikk og organisasjonsliv? Store personligheter som Hans Nielsen
Hauge, Eilert Sundt og Ole Hallesby har fått sin
plass i boka. Boka utgis i forbindelse med Bibelselskapets 200-årsjubileum i 2016.
Signe Mari Wiland
Reading and Teaching English
Literature
254 sider
Cappelen Damm Akademisk,
2016
ISBN: 9788202497200
Reading and Teaching English
Literature provides student teachers of English in their Master’s or Bachelor’s programmes with necessary and relevant insight to become good readers and teachers of English literature.
The book aims at making the transition from being a
student of literature to becoming a teacher of literature as smooth as possible.
Joachim Haagen Skeie
Scratch fra scratch. Enkel programmering for nybegynnere
114 sider
Kodegenet, 2016
ISBN: 9788269038606
Denne boka er en første introduksjon til programmering.
Innholdet er rettet mot barn og
unge og er utarbeidet gjennom forfatterens virke som
instruktør på kodeklubben Kodegenet. Bokas formål er å lede leseren gjennom programmeringen av
et komplett spill, samtidig som programmeringens
byggesteiner blir forklart utdypende med et lett forståelig språk.
Hans Erik Næss
Forbedringsindustrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen
188 sider
Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202523039
Daglig fores vi med råd, formaninger og løsninger på hvordan vi
skal bli den beste utgaven av oss
selv. Alt fra coacher og marinejegere til eventyrere
og selvhjelpsguruer fronter dette budskapet – som
de selvsagt også har utviklet botemidler for. Kan det
være slik at stresset som denne forbedringsindustrien
påtvinger oss i vårt jag etter vårt beste selv, ødelegger
mulighetene for å bli det?
Heidi Helene Sveen
Såpass må du tåle. Sex, krenkelser og offentlig debatt
184 sider
Humanist forlag, 2016
ISBN: 9788282821469
Heidi Helene Sveen har gransket hvordan kvinner blir møtt
når de forteller om seksuelle
krenkelser, enten det er i rettssalen, i avisene eller på
Facebook. Ofte møter de beskyldninger eller bagatellisering: Overgrepene kunne de selv ha avverget,
sjikanen burde de ha ledd av. Kort sagt: Såpass må
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du tåle. Hva gjør det med oss når vi blir vitne til en
så hard retorikk? Hva gjør det med overgrepsofrenes
syn på seg selv? Og bidrar mediene til å løfte fram
ofrenes stemmer, eller skremmer de befolkningen fra
å delta i debatten?
Lars Grue
Normalitet
182 sider
Fagbokforlaget, 2016
ISBN: 9788245018639
Hva betyr det at noe er normalt?
Er det normale et gjennomsnitt
av noe eller et ideal man kan
eller bør strekke seg etter? Begrepet er utbredt i dagligtalen, og man har ofte en
intuitiv oppfatning av hva som menes når noe omtales som normalt eller unormalt. Begrepet er lett å
ty til fordi det har mange og beslektede betydninger.
Ofte innebærer imidlertid bruken en kategorisering
og rangering av andre mennesker. Normalitet brukes
i vitenskapelige sammenhenger på forskjellige fagfelt
for eksempel matematikk og kjemi på den ene siden
og sosiologi og psykologi på den andre. Denne boka
tar for seg hva ordet betyr, og hvordan det brukes når
det er menneskers egenskaper, fysiske og psykiske,
som beskrives.
Tor Hernes
Organisering i en verden i
bevegelse
258 sider
Cappelen Damm, 2016
ISBN: 9788202482138
Organisering i en verden i bevegelse
tar leseren med inn i organiseringens verden, hvor organisatoriske hendelser, dramaer, suksesser og relasjoner
utspiller seg. Bokas ståsted er et prosess- og praksisperspektiv, noe som gir forståelse av den faktiske dynamikk og kompleksitet som preger organisasjoner.
Den gir dermed et «bottom-up»-syn på organisering
og organisasjoner.
Dr. Sarah Roxana Herlofsen
Hva er egentlig kreft?
36 sider
Herosa, 2016
ISBN: 9788269029802
Bildeboka Hva er egentlig kreft?
er skrevet for alle barn som
kjenner noen med kreft, eller
som er blitt syke selv. Ved hjelp av mange fine bilder vil barna få innblikk i kroppen og bli kjent med
cellene. De kan lese om hvordan cellene blir syke,
og om hvordan vi kan hjelpe kroppen til å bli frisk
igjen. Forfatteren har i tillegg samlet mange personlige spørsmål fra barn og barnefamilier som har blitt
rammet av kreft.
Andrew P. Kroglund
Kniv, skje og gaffel. På sporet
av det sultne mennesket
250 sider
Vega forlag, 2016
ISBN: 9788282115049
Gjennom mat kan vi forstå oss
selv og vår verden. Første gang vi
tok i bruk ild for å tilberede mat, var vi aper. Da mål-
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tidet var over, var vi blitt mennesker. Rundt bålet la
vi grunnlaget for familier og fellesskap. Siden forlot
vi savannen og fulgte storviltet. Vi forsynte oss grovt
og stod i fare for å utrydde våre næringskilder. Men
ved å lese naturen lærte vi å dyrke jorden, og gjennom
ekspansjon ble matkulturen global. Mat skapte sivilisasjoner, og mangelen på mat brøt dem ned. I boka
følger Kroglund linjene fra urtiden til dagens ernæringsdebatter. I en engasjert fremstilling viser han
hvordan historikere, forskere og meningsbærere kan
gi oss en bred forståelse av hvordan mat definerer oss.
James Davies
Sammenbrudd. Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn
Oversatt av Hilde Lyng
246 sider
Abstrakt forlag, 2016
ISBN: 9788279353829
Hvorfor er psykiatrien blitt den
raskest voksende medisinske
spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn fornesten noen andre
medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å
bygge på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400
diagnoser i dag? Hvorfor sykeliggjør og medisinerer
psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere
ble betraktet som normale uttrykk for det å være
menneske? Disse og andre store spørsmål vedrørende
psykiatrien behandler James Davies i denne boka.
Tom Karp
Til meg selv. Om selvledelse
220 sider
Cappelen Damm Akademisk,
2016
ISBN: 9788202520892
Til meg selv handler om hva du
sier til deg selv, og om hva du
gjør med det du sier. Tittelen
er lånt fra den romerske keiseren Marcus Aurelius
(121–180). Han skrev brev til seg selv om hvordan han
skulle forberede seg på livets prøvelser. På Aurelius’
tid var idealet å foredle seg selv. I dag er vi kanskje
mer opptatt av å dyrke oss selv enn å foredle oss selv?
Elisabeth Gording Stang / Nora
Sveaass
Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydning av menneskerettigheter i helse- og
sosialfaglig arbeid
208 sider
Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN: 9788205481718
Profesjonsutøvere innenfor det helse- og sosialfaglige feltet utfører en rekke oppgaver som har betydning for ivaretakelsen av menneskerettigheter. Men
det kan være krevende å få tak på hva menneskerettigheter egentlig er. Hvordan skal man forholde seg
til dem, og hvordan kan de ses på som verktøy i det
daglige arbeidet? Dette ønsker forfatterne å gi noen
svar på.

Frode Helland
Ibsen in Practise. Relational
Readings of Performance, Cultural Encounters and Power
216 sider
Bloomsbury, 2016
ISBN: 9781472513694
The volume reveals an astonishing richness in the theatrical
approaches to Ibsen across the world: it considers
political theatre, institutional ’high art’, theatre
for development, queer and transgender theatre,
Brechtian techniques, puppetry, post-dramatic theatre, rural village performance and avant-garde touring companies. Investigating varied renegotiations
of his drama, including the work of Thomas Ostermeier in Germany and other parts of the world, versions of A Doll’s House from Chile and China, The
Wild Duck in Iran and productions of Peer Gynt
in Zimbabwe and Egypt, Frode Helland provides a
deeper understanding of a cross-cultural Ibsen.
Gro Trondalen
Relational Music Therapy. An
Intersubjective Perspective
178 sider
Barcelona Publishers, 2016
ISBN: 1937440184
An exploration of the myriad
relational dimensions of music
therapy. An intersubjective perspective is highlighted in examining how therapeutic
change may come about though non-verbal relational
processes at a micro-level. These processes are illustrated through psychotherapeutic work in individual
and group settings, including expressive and receptive music therapy methods. The scientific basis is
interpretative phenomenology, while exploring philosophical, theoretical, and clinical sources to engage
with the nature of music therapy micro-processes.
The book may be interesting to theoretician and clinicians alike.
Erik Stubberød Eielsen
Det skumle ved å bli voksen
54 sider
Snøftes forlag, 2016
ISBN: 9788230331835
Prosadikt- og tekstsamling i lyrisk
språkform om fagpsykologi. Boka
aktualiserer temaer av allmennpsykologisk karakter. En rekke
forhold iscenesetter forhold som aktualiserer alt fra
eksistensialistisk psykologi, utviklingspsykologisk
forståelse, psykodynamiske perspektiver (alt fra Lacan til det mer moderne mentaliserings-paradigmet),
«acceptance-and-commitment»-teori og mer.
Cecilie Lønn
Voces del Sur II. Libro de
ejercicios
172 sider
Fagbokforlaget, 2016
ISBN: 9788245019094
Voces del sur inngår i en lærebokserie i tre trinn i spansk for norsktalende. Boka passer for bruk i Spansk II (og deler av
Spansk III) i videregående skole, i voksenopplæring og
på ulike kurs i spansk ved høyskoler og universiteter.

Pål Johan From / Jan Tommy
Gravdahl / Kristin Ytterstad
Pettersen
Vehicle-Manipulator Systems.
Models for Simulation, Analysis and Control
388 sider
Springer, 2014
ISBN: 9781447154631
Shows the reader how to combine the advantages
of maneuverability and manipulability in designing
robotic systems that can work at a distance from the
operator. Explains the characteristics of aerospatial,
terrestrial and marine mobile manipulators. Demonstrates mathematically rigorous and robust framework for working with robot dynamics.
Elizabeth Diskin / Kirsti Grana
Winsvold
Enter 9 – Read and Write /
Learner´s Book / Teacher´s
Book
112 sider / 236 sider / 240 sider
Gyldendal Undervisning, 2016
ISBN: 9788205489509
/ 9788205481176 /
9788205491434
Enter er Gyldendals nye læreverk i engelsk for ungdomstrinnet. Enter inneholder temaer og tekster som
treffer rett i elevhjertet og gjør engelskfaget spennende. Det er lagt vekt på kreative oppgaver som
fremmer muntlig aktivitet
Cecilie Winger
Birkebeinernes prins. Håkon
Håkonsson og kampen om
tronen
96 sider
Spartacus, 2016
ISBN: 9788243010253
Året er 1217, og i Norge er det
blodig strid mellom to opprørsbander som kaller seg birkebeinere og baglere. Landet har vært herjet av borgerkrig i nesten hundre år.
Nå er kongen død, og det skal velges en ny. Blir det
13 år gamle Håkon Håkonsson, eller blir det Skule
jarl som vinner kongetittelen? Birkebeinernes prins
forteller om en dramatisk tid i norsk historie med
borgerkrig og intriger. Men denne boka handler ikke
bare om sverdkamper – også dagligliv og lek hører
med. Hvordan var det å leve i Norge på denne tiden?
Vi følger Håkon frem til han er 15 år og forlover seg
med Skules datter, Margrete.
Tone Fredsvik Gregers
Alt du må vite om vaksiner
198 sider
Humanist forlag, 2016
ISBN: 9788282821278
Boka forteller om et av verdenshistoriens største medisinske
gjennombrudd. Fra de første
spede forsøkene på vaksinasjon
i Kina rundt år 1000 har vi i dag kommet så langt
at vaksinene har utryddet enkelte sykdommer og
redusert barnedødeligheten drastisk på få tiår. Og
forskningsfeltet er fortsatt i utvikling: Vi får stadig nye vaksiner mot nye sykdommer. Likevel er
vaksiner ofte gjenstand for tabloide overskrifter og
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debatter med påfølgende redsel og skepsis. I denne
boka får du vite alt du lurer på om alle vaksinene i
barnevaksinasjonsprogrammet, bivirkninger og vitenskapelige feilskjær.
Jostein Riiser Kristiansen
Det usynlige universet.
Verdensrommets mørke hemmeligheter
244 sider
Humanist forlag, 2015
ISBN: 9788282821186
Boka er en populærvitenskapelig
fortelling om universet vi bor i.
Bak det mektige, synlige universet som hvelver seg
over oss om natten, skjuler det seg noe annet og mye
større. De fleste astronomer i dag tror at 95 prosent
av innholdet i universet er usynlig. Alt vi kan se
rundt oss i det daglige og på alle de vakre bildene
fra Hubble-teleskopet, utgjør trolig bare 5 prosent av
det som finnes der ute. Resten er mørk materie og
mørk energi – en del av virkeligheten som vi bare så
vidt har begynt å forstå. Hva er disse mørke, usynlige
substansene for noe? Og hvordan kan vi være så sikre
på at de finnes?
Harald Morten Iversen /
Hildegunn Otnes
Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets
skriveopplæring
246 sider
Universitetsforlaget, 2016
ISBN: 9788215021867
Å lære å skrive forklarer hva skrivekompetanse er, hva
som er skrivingens ulike formål og viktige trekk ved
skriveprosessen. Denne kunnskapen er grunnlaget
for det fagspråket læreren anvender, og for hvordan
skriveundervisningen legges opp. Forfatterne legger
særlig vekt på hvilke ulike funksjoner skriveoppgaver
bør ha, og på hvordan man kan veilede og vurdere
skriveprosesser og tekster.
Torill Moen (red.)
Positive lærer-elev relasjoner. En
fortelling fra klasserommet
130 sider
Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN: 9788205493827
Boka tar utgangspunkt i en konkret skolehverdag der en lærer og
hennes sytten tredjeklassinger snakker om hva tallet
atten kan være. Engasjementet er stort. Det er imidlertid ikke matematikkundervisning og barnas tallforståelse som er bokas hovedfokus, men noe som i
første omgang er mer usynlig, taust og implisitt: relasjonen og samspillet mellom læreren og elevene hennes. For det er ingen selvfølge at undervisningssituasjoner er så positive som denne. Så hva er det egentlig
som skjer i samtalen? Det er dette boka søker å finne
svar på. Med sosiokulturell teori som overordnet
rammeverk blir samtalen mellom læreren og elevene
analysert ved hjelp av ulike teoretiske begreper.

Ida Jackson
Morfar, Hitler og jeg
260 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 9788203295126
Ida Jackson er barnebarnet til
Per Pedersen Tjøstland – SSmann, frontkjemper og redaktør for den nasjonalsosialistiske
ukeavisen Germaneren. Hun fikk vite om morfarens bakgrunn ved en tilfeldighet. Boka handler om
hvordan hun måtte se familien sin – og seg selv – i et
helt nytt lys. Hun lar leseren bli med på en reise inn
i det ideologiske universet til Germanske SS Norge,
kanskje den mest ekstreme organisasjonen i norgeshistorien. Forfatteren bruker det personlige for å
formidle norsk krigshistorie på en ny måte. Og hun
bruker møtet med fortidens ekstremisme for å forstå
ekstreme strømninger i dag.
Ståle Einarsen / Harald Pedersen / Helge Hoel
Faktaundersøkelse. Metodikk i
vanskelige arbeidsmiljøsaker
262 sider
Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN: 9788205480759
Faktaundersøkelse som metode
er utviklet for arbeidsmiljøsaker
der ansatte mener det har oppstått uheldige eller
klanderverdige forhold, og der det varsles om eller
leveres klage med påstander om for eksempel helsefarlig ledelse, mellommenneskelige konflikter, fryktkultur og mobbing og trakassering. Faktaundersøkelse
inngår i det gjenopprettende perspektivet i arbeidsmiljøarbeidet og tilfredsstiller arbeidsmiljølovens
krav, juridiske krav til god saksbehandling og viktige psykologiske perspektiver knyttet til blant annet
rettferdighet. Forfatterne viser hvordan man praktisk
gjennomfører faktaundersøkelser, hvilke systemer
virksomhetene bør ha på dette området, og hvordan
metoden kan bidra til å gjenopprette en forsvarlig og
trygg arbeidssituasjon.
Sara Östlund Nilsson
Fisk du aldri har spist
58 sider
Gyldendal, 2016
ISBN: 9788205489929
Når du bader og har det gøy i
sjøen om sommeren, er du omgitt av småfisk som gjør mange
kule ting. Noen stjeler egg, andre rødmer dypt for å tiltrekke seg en partner, og enkelte hanner blir faktisk gravide. Denne boka handler om hvorfor fisk ser ut som de gjør, og ikke minst
om hvorfor de gjør en masse tilsynelatende merkelige
ting. Du kan bli med forskerne på eksperimenter og
får også gode tips til hvordan du selv kan forske litt på
egen hånd og gjøre spennende oppdagelser.
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Marthe Hommerstad
Christan Magnus Falsen.
Stridsmannen
336 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202359447
Da VG nylig kåret de siste 200
årenes viktigste nordmenn, ble
Christian Magnus Falsen kun
slått av Henrik Ibsen. Enkelte mener kanskje han
burde ha toppet listen. Uten Falsen ville norgeshistorien sett helt annerledes ut. I året 1814 var han en av
de mest toneangivende i den norske selvstendighetskampen. Han skrev det viktigste utkastet til Grunnloven og var en drivende kraft på Riksforsamlingen.
Falsens liv er en historie om en stat som går i oppløsning, og en ny som stiger frem. Dette var revolusjonenes tid – og Falsen stod i fremste rekke.
Siri Granum Carson /
Norunn Kosberg / Tom
Skauge / Thomas Laudal
Etikk for beslutningstakere
450 sider
Cappelen Damm Akademisk, 2015
ISBN: 9788202383305
Hvilket ansvar har bedrifter
og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet?
Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover
og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den
også andre forpliktelser? Etikk for beslutningstakere
gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boka bygger på nyere forskning
innenfor disse fagområdene.
Anstein Mikkelsen
Blå dager og gylne netter.
Folket, naturen og verden
96 sider
Artic Publishing
ISBN: 9788269027402
Filmskaper Anstein Mikkelsen har i en årrekke laget filmer om livet og verden
sett fra et nordnorsk og kvensk perspektiv. I filmer
som Meän kieli – meän siivet, Det tause folkets stille
død?, Äitin sanat, Under en annen himmel og Blå dager
og gylne netter møter vi mennesker som som forteller
om sitt forhold til det kvenske språket og kulturen.
Mye av bokas innhold baserer seg på inntrykk, opplevelser og fakta fra arbeidet med disse filmene.
Christina Skreiberg
Hei nabo! Én blokk, en hel
verden
102 sider
Aca & Lucy Mini Press, 2016
ISBN: 9788269025804
Gjennom seks år har frilansjournalist Christina
Skreiberg banket på dører og invitert seg selv inn til
sine naboer i en blokk på Tøyen. Resultatet er 20 historier og 20 bilder av folk fra hele verden – alle i like
leiligheter.
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Jessica Lönn-Stensrud
Bakterienes forunderlige
verden
174 sider
Universitetsforlaget, 2016
ISBN: 9788215024967
Bakterier har eksistert i 3,8 milliarder år. De finnes overalt: i og
utenpå kroppen vår og i de mest
ekstreme geografiske miljøer. Jessica Lönn-Stensrud
har vært fascinert av verdens minste levende vesener
siden hun som liten for første gang så en bakterie i
et mikroskop. I denne boka forteller hun bakterienes
historie. Hun viser oss at bakterier lever på de utroligste steder, at de kan lyse i mørket, bryte ned plastavfall i sjøen og danne iskrystaller i snøkanoner.
Lars Andersen
Organisering av komplekse
prosesser. Vitenskapsteoretiske
og filosofiske forutsetninger
516 sider
Fagbokforlaget, 2016
ISBN: 9788245019551
Organisasjonsteorien belyser antakelser som folk flest baserer seg
på i dagliglivet i organisasjoner. For å forstå organisasjonsteoriens forutsetninger må vi ta enda et steg:
til vitenskapsteorien og filosofien. I første del drøfter
boka vitenskapsteorien frem til nåtiden i lys av Immanuel Kants transcendentalfilosofi. I andre del viser
boka hvordan en kan gå frem for å håndtere de mest
grunnleggende organisatoriske utfordringene moderne virksomheter står overfor.
Jan Anders Diesen / Tore
Helseth / Gunnar Iversen
Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistografi
194 sider
Universitetsforlaget, 2016
ISBN: 9788215027548
Hvordan skriver man filmhistorie? Hvorfor velger man et perspektiv eller en metode
fremfor en annen? Hva kjennetegner den estetiske
filmhistorien? Eller den sosiale, teknologiske og økonomiske? I løpet av de siste tretti årene har filmhistorie som fag gjennomgått store forandringer. Med
etableringen av filmvitenskapen som universitetsfag
har faget blitt profesjonalisert, og filmhistoriske
framstillinger har gått fra å være ukritiske krøniker
over filmens mestere og deres mesterverk til å bli vitenskapelige arbeider basert på historiefagets krav til
empiri og kildekritikk. I boka reflekterer forfatterne
over fortidens filmhistoriske fortellinger og viser
frem den norske filmhistoriens historie.
Sigrun Sand
Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen
220 sider
Oplandske Bokforlag, 2016
ISBN: 9788275181532
Boka handler om hvordan man
kan jobbe for å skape og utvikle
flerkulturell pedagogikk, og boka løfter spesielt fram
flerkulturell pedagogikk i barnehagen og hvordan en
kan bruke språklig og kulturell mangfold som en res-

surs for alle barn. Målgruppa er førskolelærerstudenter, førskolelærere og andre fagfolk som er interessert
i kunnskap og problemstillinger knyttet til oppdragelse i et flerkulturelt samfunn.
Hans Olav Bøe / Eva M. Hornnes / Hilde O. Mykland / Tom
Heine Nätt
IT 1. basisbok for informasjonsteknologi 1
296 sider
Gyldendal Undervisning, 2016
ISBN: 9788205406797
Boka dekker teoristoffet i faget
og tar for seg digital samtid, nettsteder og multimedia og databaser. Har stikkordsregister.
Maria Amelie / Dag Yngve
Dahle
Moderne munnkurv. Ansattes
ytringsfrihet i dagens Norge
250 sider
Gyldendal Arbeidsliv, 2016
ISBN: 9788205480766
Konsekvensene for ansatte som
bruker ytringsfriheten, er ikke
til å le av – særlig ikke hvis ytringene kolliderer med
arbeidsgivernes krav om lojalitet. I slike tilfeller tar
arbeidsgivere i bruk svært hardhendte og til dels
skitne metoder for å ramme den ansatte det gjelder.
Denne virkeligheten er milevis unna det humane
norske arbeidslivet vi liker å snakke om i festtalene.
Forfatterne har dybdeintervjuet ansatte som har
kommet med upopulære ytringer, og viser hvordan
ytringsfriheten framstår i praksis.
Ingjerd Tjelle
Sterke krefter. Om
blodstoppere, lesere og
hjelpere
298 sider
Forfatternes forlag, 2015
ISBN: 9788282631846
Hjelpere, helbredere, healere. Felles for dem alle er
at de har krefter – sterke krefter – som kan hjelpe
andre mennesker. I Sterke krefter møter du dem som
hjelper, helbreder og healer. Du får fortellingene fra
dem som har fått hjelp – en hjelp som ikke kan forklares av skolemedisinen. Her er fortellinger om hjelpere som Hammari, Unsgaard, Løvlund, MirakelMikkel og mange flere. Boka byr på historiske bilder
og kilder som hittil har vært lite kjent. Sterke krefter er
historien om den sterke hjelpertradisjonen i nord, en
tradisjon som fremdeles lever. Her får du uforklarlige
fortellinger også fra den nye generasjonen hjelpere.
Erlend Ofte Arntsen
Fremmedkrigerne. Fra en
norsk småby til Den islamske
staten (IS)
482 sider
Kagge Forlag, 2016
ISBN: 9788248918554
Hva får tre unge gutter fra Lisleby i Østfold til å forlate alt for
å bli fremmedkrigere i Syria? De het Torleif Angel
Sanchez Hammer, Sammiulla Khan og Abo Edelbijev. En vokste opp alene med sin filippinske mor, den

andre hadde en drapsdømt far, og den tredje hadde
flyktet fra krig. Felles for dem var at de kom fra den
gamle arbeiderklassebydelen Lisleby i Fredrikstad
og valgte bort livet i Norge for å kjempe for Den islamske staten (IS). De tre kameratene var blant totalt
elleve menn som reiste fra Fredrikstad til borgerkrigen i Syria i løpet av to år. Gjennom nærgående
intervjuer med venner og familie, samt unik tilgang
til de norske IS-krigernes private samtaler, har journalisten Erlend Ofte Arntsen kartlagt Østfold-byens
jihadistnettverk. Hvem var de? Hvorfor reiste de?
Hva skjedde med dem? Historien om jihadistene fra
Lisleby er en reise som starter med barndommens
vennskap og ender i Syrias skyttergraver, der menneskeliv ikke lenger har noen verdi.
Bjørn Godøy
Dobbeltspill. Kjærlighet og
forræderi i skyggen av første
verdenskrig
256 sider
Spartacus Forlag, 2016
ISBN: 9788243010406
Dobbeltspill er beretningen om
et forhold mellom to menn i krigens ulvetid. Det er beretningen om en forræder som
selv ble forrådt. Tidlig om morgenen, den 3. august i
1916, sendte bøddelen ved Pentonville fengsel i London enda en fange i døden. I løpet av karrieren hadde
han hengt over hundre mennesker, men denne dagen
var likevel spesiell. En britisk adelsmann skulle henrettes for høyforræderi. Mannen som styrtet gjennom fallemmen, het sir Roger Casement og var dømt
for å ha samarbeidet med tyske myndigheter om å
starte en revolusjon i Irland. En ung sjømann fra
Moss hadde vært hans nærmeste venn og medhjelper.
Eivind Adler Christensen møtte Roger Casement
tilfeldigvis i New York sommeren 1914. Frihetskjemperen tok unggutten under sine vinger, og sammen
reiste de via Norge til Tyskland. De reiste inn i et
Europa som sto i brann, og der en ny og farligere verden vokste frem. Idealisme ble fordrevet av kynisme.
Lojalitet ble til en vare man solgte til høystbydende.
Bjarne Riiser Gundersen
Da postmodernismen kom til
Norge
348 sider
Flamme forlag, 2016
ISBN: 9788282881272
En baldakin i Wenche Myhres
hagestue. Lørdagssirkuset med
Rita Westvik. Kjartan Fløgstads roman Det 7. klima. En advarsel om kulturelt
selvmord. Alle disse fenomenene kan samles under
paraplyen «postmodernisme», et begrep som på 1980og 1990-tallet appellerte sterkt til mange i Norge, før
fascinasjonen brått tok slutt. Da postmodernismen kom
til Norge følger sporene av et ord og reaksjonene det
utløste: jubel, nysgjerrighet, forvirring, sinne. Gjennom intervjuer, reportasjer og samtidige kilder fortelles historien om postmodernismen på norsk, fra
arkitektur og litteratur til filosofi og statsvitenskap.
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Kontraktsvilkårene for
oversettelser
Gjeldende versjon av Normalkontrakt for oversettelser har nå vært i bruk i over ti år. Utviklingen
i bokmarkedet i løpet av denne tiden har nødvendiggjort noen unntak fra de kontraktsvilkårene som
partene ble enige om under Oversetteraksjonen 2006. I disse dager forhandles det om hvordan unntakene
for utgivelse av e-bøker og lydbøker skal videreføres. Det forhandles også om endrede honorarvilkår for
såkalte strømmetjenester i abonnement.
Tekst: Jan Terje Helmli

Søker man kunnskap
om hva som er gjeldende
normalkontraktsvilkår
for oversettelser, kan man
altså ikke nøye seg med
å lese Normalkontrakten
fra 2006. Den gir for tiden
slett ikke de rette svarene på hva en oversetter
skal ha i tilleggshonorar dersom boka også
gjøres tilgjengelig som lydbok og/eller e-bok.
Svarene fremkommer derimot i tilleggsavtaler
mellom NO/NFF og Forleggerforeningen.
Fordi avtalene fortsatt er under reforhandling,
kan løsningene til slutt bli noe annerledes enn
det som beskrives i det følgende.
E-bøker
Allerede i desember 2010 inngikk NO og
Forleggerforeningen en midlertidig avtale for
utgivelse av e-bøker. NFF sluttet seg til avtalen
senere. Partene var enige om at normalkontraktens bestemmelse om 15 prosent tilleggshonorar
for elektronisk utnyttelse i en 36-måneders
periode var prohibitiv for utgivelse av oversatte
e-bøker i et nytt og usikkert marked. Etter å
ha prolongert prøveperioden en rekke ganger er
partene nå kommet til at dette honorarunntaket
bør gå over i en mer varig fase. I den forbindelse
forhandles det nå frem et oppdatert normalkontraktsformular for utgivelse av oversatte
e-bøker.
Foreløpig er partene enige om å tilleggshonorere oversetteren slik:
• kr 900 når e-boken utgis (økt fra kr 750)
• kr 3600 når salget av e-boken passerer 500

•

eksemplarer (økt fra kr 3 250)
15 prosent av indeksregulert grunnhonorar
(minus de allerede utbetalte kr 4 500) når
salget passerer 1000 eksemplarer

Et gjenstående punkt i forhandlingene er å
finne en løsning på hvordan gjenbrukshonorar
for e-bøker skal beregnes. Etter over seks år
med midlertidig regulering kan ikke dette
utsettes lenger.
Den nye normalkontrakten for e-bøker vil tillate at e-bøker lånes ut i bibliotek eller gjøres
tilgjengelige i abonnementsbaserte strømmetjenester. Bibliotekutlån eller lesing i strømmetjeneste omregnes da til eksemplarsalg etter
visse regler.
Forlaget får plikt til å opplyse om salgstall når
oversetteren ber om det.
Lydbøker
I mai 2014 ble NO/NFF og Forleggerforeningen enige om å innføre et midlertidig unntak
fra normalkontraktens bestemmelse om å tilleggshonorere lydbokutgivelse med 25 prosent
av indeksregulert grunnhonorar. I stedet ble det
etablert en honorarmodell i fire trappetrinn.
Denne skulle gjelde ut 2016. Begrunnelsen for
unntaket var at økonomien i lydbokmarkedet
var blitt betydelig svekket som følge av at
CD-salget falt, uten at salget av lydfiler økte
tilstrekkelig til å kompensere dette. Unntaket
ble ansett nødvendig for å kunne opprettholde
produksjonen av oversatte lydbøker i en overgangsperiode. Tiltaket har virket etter hensikten, men Forleggerforeningen har fremholdt
at det er nødvendig med en videreføring. NO/

NFF har stilt krav om at honorarmodellen i så
fall må forbedres. Det ligger foreløpig an til en
ettårig prolongasjon, med en nokså beskjeden
forbedring av oversetterens honorarvilkår:
• 10 prosent av indeksregulert grunnhonorar
når lydboken utgis
• ytterligere 5 prosent av indeksregulert
grunnhonorar hver gang disse salgstallene
passeres:
• 1000 eksemplarer
• 1500 eksemplarer
• 2000 eksemplarer (senket fra 2500
eksemplarer)
Forlaget får plikt til å opplyse om salgstall når
oversetteren ber om det. Også for lydbøkenes
vedkommende strever forhandlingsdelegasjonene med å finne en løsning på problematikken
rundt gjenbrukshonorar, men dette har ikke
samme hast som for e-bøkene.
Strømming
Foreløpig har NO/NFF bare inngått en avtale
med Cappelen Damm om strømming til
Storytels abonnenter. Avtalen ble først inngått
i desember 2014 og er allerede prolongert én
gang. Nå ligger det an til ytterligere forlengelse
ut 2017, med forbedrede vilkår: Lisensavgiften
til oversetteren skal beregnes av den aktuelle
tittelens beregnede andel av Storytels samlede
abonnementsinntekter eksklusiv merverdiavgift. Selv om prosentsatsen ikke er endelig
avklart, ligger det an til en bedre honorarløsning enn hittil, hvor lisensavgiften er blitt
beregnet med 10 prosent av det Cappelen
Damm mottar fra Storytel.
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MEDLEMSINFORMASJON
siden, hvilket betyr jubileum for årets utgave.
I år blir festivalen i Oslo arrangert 21. oktober, mens Trondheim planlegger en hel helg
ut av sin festival, 2.–4. november. Stavanger
avholder 25. november. Sett av datoene! Bergen
avholdt sin Verden i Bergen 18. februar i år.
– Sakprosafestivalene er viktige formidlingsarenaer for oss, sier formidlingsansvarlig Kristine Isaksen. Arrangementene er gratis og
åpne for alle, og vi ønsker at folk som kanskje
ikke er spesielt opptatt av sakprosa, får gode
litteraturopplevelser fra scenen. Dessuten skal
sakprosaister få hjernemat av alle slag. Festivalene er fine redskap til å bygge opp fagmiljø med. Vi ser for eksempel at festivalen
i Trondheim fungerer samlende for NFFmedlemmene. Medlemsmøtet der i november
hadde rekordstor oppslutning!
Fra sakprosafestivalen i Oslo i 2016, der blant andre Harald Eia og Gunnar Tjomlid var blant scenegjestene.

Nye sakprosafestivaler i 2017
Gode nyheter for sakprosaentusiaster. Vi ruller i gang med fire
sakprosafestivaler også i 2017!
Mange tusen deltok under Norsk sakprosafestival som ble arrangert i fire byer i 2016:
Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen – der

den går under navnet Verden i Bergen. Den
aller første sakprosafestivalen i Norge ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo for fem år

– I fjor ble det for første gang arrangert Sakprosafestival i Stavanger, og en av tilbakemeldingene prosjektlederne Jan-Inge Reilstad og
Ane Sjøbu fikk fra deltaker Elisabeth Åsbrink,
var at nå ville de sette i gang med å lage sakprosafestival i Stockholm også. Folk ønsker å
lære noe nytt, og lesere hungrer etter virkelighet for tiden. Sakprosafestivalkonseptet er
kommet for å bli!

NYE MEDLEMMER
Per 13.02. har NFF 5502 medlemmer. Av disse er 4936 forfattere, 320 oversettere og
246 dobbeltmedlemmer. I perioden 17.11.2016–13.02.2017 har vi gleden av å ønske
følgende velkommen som medlemmer av NFF:
Forfattermedlemmer:
Therese Alvik, ÅRNES
Kristin Bech, OSLO
Jon Berg, OSLO
Øystein Bogen, NESTTUN
Kristin Molvik Botnmark, HEGGEDAL
Birgit Cold, TRONDHEIM
Audun Engh, BEKKESTUA
Jan Arnold Erichsen, OSLO
Tove Stjern Frønes, OSLO
Arve Fuglum, HAMAR
Iris Alice Vigerust Furu, OSLO
Trygve Gulbrandsen, OSLO
Kristian Berg Harpviken, OSLO
Leif Helland, OSLO

Grete Angvik Hermanrud, TRONDHEIM
Bodil Holst, ÅRLAND
Erlend Hovland, SLEPENDEN
Øystein Jensen, OSLO
Jens Olai Jenssen, HAMAR
Kristi Kinsarvik, TJØME
Marina Prusac Lindhagen, ASKIM
Cornelius Munkvik, STAVANGER
Eivind Normann-Eide, OSLO
Johan Osuldsen, OSLO
Heidi Pettersen, TØNSBERG
Briten Russdal-Hamre, STAVANGER
Bjarne Røsjø, OSLO
Rune Semundseth, DRØBAK
Birte Simonsen, KRISTIANSAND S
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Kjersti Sissener, OSLO
Arvid Skancke-Knutsen, OSLO
Gunn Karin Skatvedt, ASKER
Pål Wilter Skedsmo, OSLO
Pål Tanggaard, OSLO
Paul O. Tomasgard, HORNINDAL
Anders Vaa, OSLO
Inger Selven Watts, TRONDHEIM
Hilde Østby, OSLO
Ylva Østby, OSLO
Oversettermedlemmer:
Agnes Banach, OSLO
Jørgen Jahr Glomnes, OSLO
Ingvald Sivertsen, TRONDHEIM

Da har vi trukket to vinnere av
opphold på Lesbos i sommer!
De to heldige vinnerne av hvert sitt toukers
opphold på Lesbos ble Grethe Nordhelle og
Frode Molven. Det var 74 NFF-medlemmer
med i trekningen av skrivestueopphold på
Lesbos, helt gratis. Vi gratulerer!

