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I Språkåret 2013 skal vi feira og fremja det norske
språket. Det er 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd
og 100 år sidan Det Norske Teatret opna. Båe
hendingar gir oss grunn til å ta ny sats for – som
det står i planen for språkåret: å skapa større
språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarar og
større aksept for den språkdelte norske kulturen.
Kjartan Fløgstad publiserte i fjor ein
artikkel i Aftenposten som handla mykje om
nynorskens framsteg i skjønnlitteraturen. Frå
ein heller mager produksjon av skjønnlitterære
bøker på 50-talet, såg vi ei markant endring på
slutten av 60-talet. Sterkt hjelpt av innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur gjorde
heile den skjønnlitterære produksjonen svære
byks framover, og med han auka òg talet på
nynorske utgivingar.
Innkjøpsordninga hadde eit klårt litteraturpolitisk føremål. Sjølv har eg i god litteratursosiologisk forståing ofte peika på den viktige
verknaden Statens lånekasse for utdanning har
hatt for produksjon og spreiing av litteratur.
Lånekassa la grunnlaget for utdanningseksplosjonen på 60-talet og han sørgde for ei
mangedobling av marknaden for litteratur –
både fag- og skjønn, og ein del stipend gjekk vel
og med til å skrive bokmanus. Venteleg hadde
nynorske manus sin del. Talet på medlemmer
i Forfattarforeininga auka monaleg frå 70-talet.
Trass i mange uforstandige åtak på nynorsk

Meir sakprosa på nynorsk!
på nasjonalt plan, og trass i at nynorskens
plass som riksspråk verkar sterkt utsett, har
den skjønnlitterære produksjonen skote i vêret
dei siste ti åra. Frå ein sterk posisjon blir den
nynorske skjønnlitteraturen endå sterkare.
Fløgstad: «På det feltet der det herskar språkleg
demokrati og valfridom, er bruken av nynorsk
i sterk framgang. I dag kan vi trygt slå fast
at nynorsk skjønnlitteratur lever og blømer
frodigare enn nokon gong. Aldri har nynorsk
dikting stått sterkare.»
Så må vi spørje, vi som sit og utøver politikk i den norske sakprosaheimen: Korleis er
stoda til nynorsken her? Ikkje så god som i den
skjønnlitterære. Langt derifrå.
Skjønnlitteratane vel målform sjølve, medan
forlaga oftast initierer sakprosaprosjekta, og
dei vil ha bøker på bokmål. Dei tenkjer – ikkje
berre – men mykje, på marknaden, og lesarane
vil ha bokmål. Trur dei. Og dei tar feil. To
døme: Edvard Hoem skreiv boka Mors og
fars historie, og ho blei den mest selde boka i
riksmålshøgborga Bærum då salet gjekk som
best. Anna Gavaldas franske bestseljar, rett
nok ein roman, blei omsett til nynorsk, og
Saman er ein mindre aleine selde godt over
100 000 eksemplar. Er boka god og ho rører
ved noko hos lesaren, merkar han knapt kva
målform teksten er skriven i.
I 2011 tok NFF eit initiativ overfor Samlaget.

Vi ville stimulere fleire forfattarar til å skrive
på nynorsk. Samlaget starta ein skrive-skule,
og i perioden november 2011 til november 2012
møttest 13 forfattarar på fire samlingar under
leiing av røynde kollegaer og redaktørar. Deltakarane har fått hjelp og støtte i skriveprosessen,
tilbakemeldingar på tekstar og fått trena på ulike
skrivemåtar og stilar. Dei har også fått råd og
hjelp til korleis strukturere prosjekt, søkja støtte
og korleis tenkja forfattarøkonomi. I tillegg har
eit solid knippe innleiarar undervist i skriveteknikkar, forteljemåtar, dramaturgi, nynorsk
skriftkultur og mykje anna, også marknadsføring/lansering og forfattarøkonomi. Redaktør
Bente Riise har vore sentral i gjennomføringa
av kurset, og ho samanfattar: «Av dei 13 deltakarane reknar vi med at iallfall 8 kjem til å gje
ut bok i 2013 eller 2014, og kanskje er det eit par
til på lengre sikt. Vi ser på sakprosaskulen som
eit svært vellukka tiltak, og som kan gjentakast
med nokre års mellomrom».
Slike oppsummeringar tar vi med oss
vidare, og la oss bruke språkåret til å drøfta
fleire gode tiltak for nynorsk sakprosa.
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Sager over greiner
– Realfagene leverer mange av premissene for
samfunnsutviklingen, men det formidles lite
fra disse fagene, og dette er litt som å sage over
greina man sitter på: Man må sikre interesse
for og rekruttering til disse fagene, og det er et
demokratisk problem om folk ikke kjenner til hva
som skjer innen naturfagene. Vi mangler gode
formidlere, sier Dag O. Hessen, som har startet
opp det første formidlingsseminaret for studenter innenfor naturvitenskap ved UiO sammen
med geolog og forfatter Henrik Svensen.
– Nettopp derfor er det flott at det nå kommer et realfagsstipend, fortsetter han.

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

Nytt stipend for
populærvitenskap
NFF planlegger en ny stipendordning for realfag, naturvitenskap og
teknologifag, på én million kroner i året. Stipendene er på inntil seks
måneder á 25.000 kroner.
Tekst: Hilde Østby

– Dette er et flott tiltak, som jeg tror vil ha
stor effekt, sier den prisbelønte forfatteren og
biologen Dag O. Hessen.
– Akkurat nå venter unge formidlere på
sjansen til å skrive, framtiden for realfaglig formidling ser bedre ut enn på lenge. Så stipendet
kommer til riktig tid, sier geolog og forfatter
Henrik Svensen.
– Vi har arbeidet en stund for å sette i gang
en stipendordning for realfag, naturvitenskap
og teknologifag og nå er tiden inne, det har
begynt å bevege seg innen akademia, sier Marit
Ausland, seniorrådgiver i NFF, som kommer til

å bli sekretær for det nye stipendet. Om den nye
stipendordningen godkjennes av NFFs årsmøte
17. mars, vil stipendene for første gang utlyses
med frist 2. mai.
– Tellekantsystemet med krav om internasjonal publisering i vitenskapelige tidsskrifter har
lenge gått på bekostning av formidling til den
norske allmennheten gjennom populærvitenskapelige bøker og artikler, mens flere og
flere forskere innen disse fagene nå ønsker å
formidle til en bredere målgruppe enn sine
fagfeller. Vi håper derfor at vi med den nye
stipendordningen vil hjelpe flere forskere til å
dele sin kunnskap med oss på et lesverdig og
spennende vis! Stipendet vil også være åpent
for forskningsjournalister, sier Marit Ausland.

En karrierevei
– Dette er et viktig stipend, sier Henrik Svensen,
som i disse dager er travelt opptatt med å
utdanne framtidens realfaglige formidlere, på
kurset om formidling. Kurs og seminarer skal
senke terskelen for å skrive for allmennheten.
Det opprettes en egen blogg for studentene,
som kan trene seg i å formidle og begynne å
tenke ut mulige bokprosjekter.
– Det ser lysere ut nå enn på lenge: det er
flere som skriver og har skrivetrening, det er
gode bloggere innen våre fag, det lover godt.
Derfor er det viktig at dette stipendet kommer
nå, og selv har jeg forsøkt å få til et lignende stipend ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. Særlig i realfag er det mange ledige
jobber der ute, så det gjelder å stimulere de som
er unge og vil skrive, sånn at de skjønner at det
er en mulig karrierevei, sier Svensen.
– Richard Dawkins og andre viser at fag
kan formidles til en stor leserkrets, men det
er svært få norske forfattere som jobber med
populærvitenskapelig formidling, og de få
titlene som kommer, gjemmes bort i bokhandlene. Et marked er noe man må dyrke og skape,
sier Hessen.
Begge de to forfatterne ser at det er få incitamenter og lite tradisjon for at naturvitenskapelige forskere deltar i det offentlige ordskiftet.
– Her er det et stort potensial, sier Svensen.
– Det trengs også flere forskningsjournalister, repliserer Hessen.

Dag O. Hessen. Foto: Cappelen Damm
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Den faglitterære
årskonferansen og
NFFs årsmøte
16.-17. mars på Scandic Fornebu

HOVEDTALER UNDER ÅRSKONFERANSEN: Torbjørn Færøvik fikk sin tredje Bragepris høsten 2012 og er en forfatter som kan formidle bredt. Han holder hovedinnlegget under Den faglitterære årskonferansen 16. mars. Påmelding for alle NFF-medlemmer:
innen 1. mars på www.nffo.no. Foto: NTB Scanpix, Heiko Junge.

Den faglitterære årskonferansen 16. mars:

Ut med bøkene!
Lurer du på hvordan du skal nå ut med boka di? Temaet for Den
faglitterære årskonferansen er formidling. Nå kan du melde deg på Den
faglitterære årskonferansen og årsmøtet til NFF som går av stabelen
helgen 16.-17. mars. Fristen for påmelding er 1. mars.
Tekst: Hilde Østby

NFF dekker som vanlig reise, hotell og bevertning når vi inviterer medlemmene til en helg
på Scandic Fornebu (nærmere betingelser for
dekking av reisekostnader finner du på våre
nettsider). Temaet for Den faglitterære årskonferansen er i år noe de fleste av NFFs medlemmer har bruk for: For vet du egentlig hvordan
du skal nå fram i mediene? Kan du sosiale
medier? Hvordan formidle naturvitenskapen
for en allmenn offentlighet som trenger informasjon om utviklingen? Og hvorfor formidles
det ikke mer oversatt sakprosa?
– Det hjelper ikke å ha skrevet en aldri så god
bok om ikke folk registrerer at den er kommet ut.
Veldig mange opplever at en god bok drukner i
det store medietrykket. Jeg vet at mange forfattere syns det er ubehagelig å promotere sine egne
bøker og derfor håper at markedsavdelingen i
forlaget heller skal ta den jobben. Men forfattere

og oversettere må jobbe selv for å nå ut, sier Marta
Breen, leder av NFFs frilans- og formidlingsutvalg og nestleder i NFFs styre.
Hovedpanelet inviterer til at medlemmene
skal få en bred forståelse av formidling av
bøkene sine, alt fra hvordan formidle bøker,
hvordan nå ut i pressen og hvordan bruke
sosiale medier skal dekkes i hovedpanelet: Torbjørn Færøvik, tre ganger Bragepris-vinner og
bestselgende forfatter med en rekke bøker om
Asia, holder hovedinnlegget om formidling av
sakprosa. Deretter vil kultur- og debattredaktør
i Aftenposten og sakprosaforfatter Knut Olav
Åmås, partner i PR-byrået Kulturmeglerne –
som jobber med PR for kulturbransjen – Anne
Berentsen, og ekspert på sosiale medier, Ida
Aalen, delta i panelet med Torbjørn Færøvik,
for å presentere og drøfte forskjellige måter å
nå ut med sakprosa på.
– Vi har invitert folk med forskjellig bakgrunn i å nå fram med budskapet, vi håper at
hovedtaleren Torbjørn Færøvik kan inspirere

NFF betaler reise og opphold for
NFF-medlemmer. Dette inkluderer
middag, frokost og lunsj på Scandic
Fornebu, med en egenandel på 600
kroner (nærmere betingelser for reiserefusjon, samt detaljert program for
helgen finner du på våre nettsider).
Påmelding skjer ved å gå inn på «Min
side» på www.nffo.no eller sende en
e-post til camillamarie.widholm@nffo.no
innen 1. mars.
Den faglitterære årskonferansen avholdes
lørdag 16. mars kl 11.15-17.30 med seminarer om formidling. Hovedseminaret
varer fra 11.15-13.30 og fokuserer på
hvordan nå ut i verden med sakprosa,
med forfatter Torbjørn Færøvik som
hovedtaler.
NFF og Det faglitterære fonds årsmøter
avholdes søndag 17. mars kl 10.00-14.00
Mer informasjon om programmet
og påmelding på side 20 – og på
www.nffo.no

andre med sin historie. Knut Olav Åmås har
mye erfaring med samfunnsdebatt og med sakprosa i mediene. Det er nok mange som kunne
trengt noen tips av ham angående hvordan
man skriver kronikker og tisskriftartikler, og
i det hele tatt hvordan komme på trykk. Anne
Berentsen vet hvordan man får kontakt med
kulturavdelingene rundt omkring, og Ida Aalen
skal snakke om sosiale medier, noe mange av
NFFs medlemmer helt sikkert kan bli bedre
på, sier Marta Breen.
–Situasjonen er på mange måter todelt: På
den ene siden er sakprosaen generelt mer synlig
enn noen gang, og mange forfattere er sterkt
til stede i samfunnsdebatten, i sosiale medier
og så videre. Men samtidig er det mange som
kunne deltatt langt mer og tatt i bruk flere
foraer: Innen akademia spesielt er det nok en
del forfattere som kunne vært flinkere til å
forenkle, uten å fordumme, sier Breen.
– Vi håper at folk går fra fagdagen og føler
seg inspirert, sier hun.

REPORTASJE
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ALLE STADIER AV SØKNADSBEHANDLING: (F.v.) Liv Ramskjær, Erik Steineger, Oddvar Magnussen, Geir Hønneland, Johanne Sundby, Joakim Hammerlin og Aage Borchgrevink i alle stadier av
søknadsbehandling. Det er mange smil og mange rynkede bryn å se i løpet av to intense dager. Cirka halvparten av forfatterne som søker får stipend. Foto: Hilde Østby

711 søknader, 14 komitémedlemmer
og 37,5 millioner kroner
Hvert år i januar setter 14 komitémedlemmer seg rundt et bord for å diskutere forfattersøknadene til Det
faglitterære fond. Etter to dager er 37,5 millioner kroner fordelt. – Søknadene blir bedre og bedre, sier Erik
Steineger, leder i styret for Det faglitterære fond og medlem i stipendkomiteen for forfattere.
Tekst: Hilde Østby

Søknadsfristen er medio oktober hvert år, og
etter en travel høst med klargjøring av søknadene, blir de fordelt til komitémedlemmene i
desember. Hver søknad blir nøye lest av to av
medlemmene, som gir søknaden en tallkarakter
fra 1 til 6, med 1 som laveste og 6 som høyeste. Søknader som får dobbel 6 er garantert
stipend, og 5-ere er også bra. Men kommer
det lavere enn det, begynner vippetilfellene.
Når komiteen møtes, er det for å sammenligne
karakterene til søknadene. De første timene går
med til å diskutere prinsipielle spørsmål og å
avgjøre i saker der komitémedlemmene har
gitt sprikende karakterer til en søknad. Hvis
de ikke blir enige, oppnevnes en oppmann som
også leser søknaden og avgjør hvor loddet faller.
– Veldig mange når nesten opp! Og da
håper vi at de kommer tilbake neste år med
en enda bedre søknad. I løpet av de årene jeg

har vært i stipendkomiteen har søknadene blitt
bare bedre og bedre, men fortsatt er det trist å
se søknader til prosjekter som vi vet at ville blitt
gode utgivelser, men hvor selve søknaden er for
dårlig. Det hjelper ikke å ha et kjent navn; man
må lese veiledningen grundig og svare på det vi
ber om, sier lektor og forfatter Erik Steineger.
Professor i statsvitenskap og forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt, Geir
Hønneland, er med i komiteen for første gang,
og synes det har vært spennende å lese bunken
med cirka 100 søknader.
– Men jeg synes det er for lite forskningsbasert
sakprosa. Forskerne må bli flinkere til å formidle
for et allment publikum på godt norsk. Og de kan
ikke søke midler til å skrive noe som egentlig ligger
under jobben deres som forskere. Mange har ikke
skjønt dette skillet, sier Hønneland.
De 14 i stipendkomiteen for forfattere består
av fondstyret til Det faglitterære fond, samt
medlemmer som blir innvalgt under NFFs års-

møte. Stipendkomiteen vurderer søknader fra
faglitterære forfattere som tidligere har publisert
100 sider. Stipendene deles ut i månedsverk á
25.000 kroner, maksimum 12 måneder.
– Det er en stor bredde av søknader som
kommer inn, og selv om det er høy professortetthet, er vi åpne for et bredt spekter av temaer,
fra lastebiler til psykiatri, sier Steineger.

DE 14 MEDLEMMENE: Alle de 14 i komiteen oppstilt, sammen
med Marit Ausland (helt t.v.) og Hilde Fossanger (nummer
fem f.v.) i NFF. Les om komiteen og Det faglitterære fond på
ww.nffo.no. Foto: Hilde Østby
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1,5 millioner kroner til debattstipend
– Vi utvider ordningen med aktualitets- og debattstipend til 500 000 kroner i året de neste tre årene fordi det er
blitt en så stor suksess, sier Jørgen Lorentzen, styreleder i NFF. I de siste to årene har søknadene strømmet inn. 31
forfattere har fått stipend til å skrive 26 debattbøker om alt fra voldtekt til standardiseringen av barnehagebarn,
venstresida og islam, skisport og papirløse flyktninger, terror og 22. juli.

Tekst: Hilde Østby

VIL HA MER DEBATT: Suksessen med debattstipendet har
vært så stor at det settes av 500 000 kroner i året de neste
tre årene av NFFs styre, her ved Jørgen Lorentzen, styreleder.
Foto: Hilde Østby

– Vi har måttet øke potten underveis, fordi det
har strømmet på med søknader, og tilbakemeldingen fra forfattere og forleggere er udelt
positiv! forteller NFFs styreleder.
Men selv om det er mange som søker, er
det også en del som ikke passer inn i ordningen
som søker stipendet, og som derfor like gjerne
kunne spart seg å sende inn søknader:
– Det man må spørre seg når man søker
dette stipendet er om boka må komme ut nå, i
år, som del av en pågående debatt! Har du jobbet
med et fagfelt og ser at den pågående debatten
preges av huller du vil fylle med dybdekunnskap,
er dette stipendet for deg. Du må kjenne feltet
fra før, for boka må skrives fort – det er ikke tid
til research. Av samme grunn er det viktig at du
når du søker har en forlagskontakt, så vi ser at
det er realistisk at boka kommer ut i nær framtid,
sier Jørgen Lorentzen.
Da stipendet ble startet opp for over to år

siden, var det med et ønske om å stimulere til
mer offentlig debatt og fylle det tomrommet
som står igjen etter at gravejournalistikken er
blitt marginalisert i dagspressen.
– Vi håper at vi også får forleggerne på
banen – at de ser debatten og kontakter de beste
skribentene til å gå inn i skrivearbeidet, så det
leveres godt skrevne debattbøker som går rett
inn i de viktige debattene, sier Lorentzen.
– Vi vil ha gode, tydelige søknader som
presenterer en god idé, levert av en skrivefør
person med forlagskontakt, og bøkene må
gjerne være nede i pamflettformat på 50-100
sider, selv om også større utgivelser får støtte
av oss, som Erika Fatlands Året uten sommer
eller Kjetil Stormarks bok Da terroren rammet Norge – bøker som ble skrevet på kort tid,
tross omfanget. Det er ikke diskvalifiserende
om man har fått støtte andre steder, snarere
tvert imot. Søknadene behandles fortløpende
av NFFs styre, som har møte cirka én gang i
måneden, sier Lorentzen.

Hittil er disse bøkene kommet ut med stipendmidler:
Bård Wormdal
Satelittkrigen. Norsk militarisering av polområdene og
verdensrommet
150 sider
Pax, 2011
ISBN: 978-82-530-3450-8
Moderne krigføring er i stadig
voksende grad avhengig av
satellitter – til etterretning, våpenstyring, kommunikasjon etc. Gjennom sin plassering nær
polene har de norske satellittstasjonene på Svalbard
og i Antarktis en unik styrke – bare disse kan nå
satellitter i polar bane rundt jorden. Samtidig har
Norge bundet seg til å bruke Svalbard og Antarktis
bare i fredelig øyemed. Og tilsynet som skal sørge
for at traktatene overholdes, har ikke innblikk i hva
slags data som lastes ned. Journalist Bård Wormdal
undersøker forholdene – han snakker med aktørene
på alle sider av bordet, han sporer opp hva slags
satellitter det dreier seg om og hva slags informasjon de gir, og han viser hvor sentral informasjonen
er i moderne krigføring i dag, særlig amerikansk.

Joakim Hammerlin
Terror og demokrati. Fra 11.
september til 22. juli
189 sider
Manifest, 2011
ISBN: 978-82-92866-35-1
Etter terrorangrepet den
22. juli 2011 sto et samlet Norge
bak budskapet om å besvare
terror med mer åpenhet og
demokrati. Nå fremmes krav om skjerpet kontroll
og overvåkning, en utvikling som har preget hele
Vesten siden den 11. september 2001. Hvor langt
kan vi gå for å sikre oss mot terror, uten å miste det
åpne samfunnet vi ønsker å verne om?
Terje Tvedt
Nilen. Historiens elv
464 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-0329-251-4
Nilen gir liv til millioner av
mennesker og dyr, og har
alltid vært en betydelig brikke
i politiske maktspill. Nilen av
Terje Tvedt handler om sivilisasjonens utvikling,

men er samtidig en eksotisk reisebeskrivelse fra
Afrikas lengste elv. I over 30 år har forfatteren
arbeidet med boken som må kunne kalles hans
livsverk. På side etter side deler han av sin utømmelige kunnskap med oss. Selv om forfatteren
er professor, er denne boken langt fra en støvete
akademisk avhandling. Elegant og medrivende vever Tvedt seg selv, sine betraktninger og sine reiser
langs Nilen inn i flodens egen historie.
Jørgen Sandemose
Venstrefløyen og Islam
175 sider
Valdisholm, 2011
ISBN: 978-82-7412-077-8
Venstrefløyen og islam gjennomgår hele historien om forholdet mellom kristendom og
islam, og gir en bred analyse
av situasjonen i dag. Pamfletten hevder at nåtidens
sekularisering har sin bakgrunn i kristendommens
natur, mens islam beveger seg i en helt annen og
reaksjonær retning. Sandemose setter disse emnene
i sammenheng med terroren i Oslo i sommer. Forfatteren understreker at islam er en religion som
aktivt må kritiseres og bekjempes, men sier også at
det samme må gjelde all religion overhodet.

bakgrunn
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Å gå inn i debatten
– Uten NFFs aktualitets- og debattstipend hadde ikke boka mi blitt utgitt.
Det er et sug etter debattbøker, særlig nå som avisredaksjonene har mindre tid og færre midler til gravende journalistikk, sier Joakim Hammerlin,
som skrev sin siste bok med støtte fra stipendet. Nå utvides ordningen.
Stipendet tildeles fortløpende av NFFs styre, og
har derfor svært kort behandlingstid. Aktualitets- og debattstipendet tildeles i opptil tre
månedsverk à 25 000 kroner. Filosof og forfatter
Joakim Hammerlin er én av 31 forfattere som i de
siste to årene er blitt tildelt NFFs aktualitets- og
debattstipend for å skrive en debattbok. Boka
Terror og demokrati. Fra 11. september til 22. juli
kom ut i november 2011.
– Forlaget mitt og jeg snakket sammen i
januar 2011 om at jeg skulle skrive en bok om
terror til tiårsmarkeringen for 11. september, og
boka skulle egentlig komme ut da. Så jeg måtte
skrive den fort. Og så skjedde 22. juli, da boka
var på vei til trykk. Jeg kastet meg rundt og skrev
den om. Erfaringsvis – fra USA, Storbritannia
og Spania – legges mye av premissene for debatten etter et stort og traumatisk terrorangrep det
første året. Jeg visste at hvis boka skulle ha noen
betydning for retningen debatten tok, måtte den
komme ut fort, sier Joakim Hammerlin.
Boka ble dobbelt så tykk som først planlagt og
gikk fra å være en pamflett til å bli en 190-siders
gjennomgang av prinsippene bak den økende
overvåkningen i vestlige land og hvordan disse

Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse
Bak lukkede dører. En bok om
voldtekt
392 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-365-81-3
Forfatterne tar et oppgjør med
mytene om voldtekt. Gjennom intervjuer med mannlige
og kvinnelige voldtektsofre får leseren innblikk i
en type seksuelle overgrep som ofte forties i den
offentlige debatten i Norge: De som skjer bak
lukkede dører, mellom ofre og overgripere som
kjenner hverandre. Disse historiene utfordrer ideen
om at «ekte» voldtekter bare begås av utilregnelige
voldtektsmenn som kaster seg over forsvarsløse,
uskyldige kvinner i en park om natta. Omfanget
av de vanligste voldtektene er et stort samfunnsproblem, og forfatterne spør: Hvem er det som
voldtar? Leseren tas også med på tilskuerbenken
bak rettens lukkede dører, og blir presentert for
et dystert bilde av en rettsstat som skiller mellom
såkalte verdige og uverdige ofre. Forfatterne knuser
myten om likestillingslandet der kvinner og menn
har full seksuell frihet, og tar til orde for en ny
voldtektspolitikk som er basert på gjensidig nytelse
og sex uten skam.

strider mot prinsippene for et moderne demokrati.
– Jeg jobbet særlig med Jens Stoltenbergs tale
etter 22. juli og hans utsagn om mer åpenhet,
mer demokrati – og analyserte kjerneverdiene for
det norske demokratiet og hva det egentlig innebærer i praksis. 22. juli åpnet mange komplekse
spørsmål, og jeg hadde ingen andre ambisjoner
enn å være med på å forme en liten del av debatten. Med den tidsdimensjonen jeg hadde, var
det avgjørende å få stipendmidler fort. Derfor
er det så viktig at NFF har denne ordningen,
og forhåpentligvis styrker den ytterligere. Med
NFF og Fritt Ord er det mulig å ha en sterk
bok- og debattkultur i Norge, det skal vi være
glade for, sier Hammerlin.
Han mener at med de store nedskjæringene i
norsk presse, er det et enda større behov for norske
debattbøker. Der gravende journalister har lagt
ned arbeidet, er det plass til forfattere av debattbøker, om de er journalister eller akademikere:
– Jeg tror vi står overfor en ny blomstring
av pamfletter og debattbøker. Debattbøkene
og pressen henger nøye sammen; som forfatter
går du inn i debatten på pressens premisser, sier
Hammerlin.

Anders R. Jupskås
Ekstreme Europa. Ideologi,
årsaker og konsekvenser
253 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-37618-5
Denne boken gir en samlet fremstilling av årsaker til og konsekvenser av mobilisering på ytre høyre
fløy i dagens Europa. Den kartlegger det ideologiske
landskapet Anders Behring Breivik har tilhørt, og forholdet mellom de populistiske partiene og de mer ekstreme subkulturene. Forfatter Anders Ravik Jupskås
diskuterer flere forklaringer på at de høyrepopulistiske
partiene har fått økende støtte de siste årene, og gir en
viktig inngang til å forstå det politiske og samfunnsmessige bakteppet for juli-attentatet i Norge.
Pål Steigan
Sammenbruddet
246 sider
Spartacus, 2011
ISBN: 978-82-430-0620-1
Pål Steigan ser finanskrisa i
sammenheng med energi- og
klimakrisa: Er verden slik
vi kjenner den i ferd med
å forandre seg så kraftig at vi kan snakke om
et sammenbrudd? I denne boka ser Pål Steigan
finanskrisa i sammenheng med energikrisa og

KUNNE IKKE SKREVET UTEN STIPENDET: Boka om terror og
demokrati måtte ut fort. Da var aktualitets- og debattstipendet redningen for forfatter Joakim Hammerlin.
Foto: Hilde Østby

klimakrisa. Umiddelbart før finanskrisa nådde
verdens oljeproduksjon toppen, såkalt «peak oil».
Det betyr at oljealderen, som sammenfaller nokså
nøyaktig med kapitalismens glansperiode, er på vei
inn i solnedgangen. USAs verdensherredømme er
over, og Kinas økende vekst og makt er slående. Er
verden slik vi kjenner den i ferd med å forandre seg
så kraftig at vi kan snakke om et sammenbrudd?
Hva vil i så fall skje etterpå?
Johnny Brenna
Håndbok i selvforsvar
152 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN 978-82-02-36576-9
Verden blir et fredeligere sted,
men vold, ran og overfall preger
nyhetene og bybildet. De aller
færreste er klar over hvor få og
enkle grep som skal til for ivareta vår egen, personlige sikkerhet. Håndbok i selvforsvar gir menn og
kvinner sentrale og praktiske løsninger innen personlig sikkerhet og selvforsvar. Og denne kunnskapen bidrar til at du ferdes på en sikrere måte ute i
på gata. Når du blir mer bevisst og oppmerksom på
omgivelsene, så vil du kunne handle for unngå å bli
nok et offer i krimstatistikken. Skulle man likevel
komme ut for farlige situasjoner, så gir boka også
konkret kunnskap om hvordan man skal håndtere
fysiske konflikter. Teknikkene som er beskrevet er
enkle og effektive og passer for begge kjønn.
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Mari Pettersvold og Solveig
Østrem
Mestrer. Mestrer ikke. Jakten
på det normale barnet
195 sider
Res Publica, 2012
ISBN: 978-82-8226-027-5

Norske kommuner begår lovbrudd i sin iver etter å kartlegge
barnehagebarn. Barns personvern legges til side
til fordel for argumenter om «barnets beste» og
«tidlig innsats». Private og offentlige aktører går
offensivt til verks overfor kommuner og barnehager
for å selge kartleggingsmateriell og pedagogiske
programmer. Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det
normale barnet viser den nye trenden med salgbare
verktøy som har inntatt barnehagene. Boka avslører måleregimet som, i godhetens navn, innføres
for å oppnå politisk og faglig prestisje – og for å
tjene penger. Jakten på målbare verdier fører til
en standardisering med «det normale barnet» som
ideal. Som et alternativ til denne tendensen tar
forfatterne til orde for å ha tillit til førskolelærerne
og sette demokratisk deltakelse, metodefrihet og
mangfold i sentrum.
Vibeke K. Rachline
Evas valg
137 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-4300-686-7
Korrupsjonsjegeren Eva
Joly prøvde seg på det aller
vanskeligste i fransk politikk:
presidentvalget. Det ble ingen
lystseilas. Selv om hun i utgangspunktet var litt av
en sensasjon, hadde hun alle odds mot seg: alder,
aksent, medietekke. Likevel ble hun De grønnes
kandidat. Mange på grasrota liker henne, fordi hun
er som dem. Hun kan trollbinde velgerne, uten
manus, selv med lite hørbar stemme. For franske
besteborgere er hun fremdeles bare en stuepike
med dårlige manerer. For korrupsjonstiltalte forretningsmenn er hun et mareritt: uten hjerte og uten
medfølelse. For sine nye partikolleger er hun en
kamerat som spiller kollektivt, men styrer kampen
med en jernhånd i silkehanske. Eva Joly gjør alt
hun kan for å bli mislikt, men ønsker mest av alt
å bli elsket. I denne boken følger vi hennes møte
med fransk valgkamp og elite fra innsiden.
Janne Kjellberg og Caroline
Rugeldal
Illegal. Papirløs i Norge
199 sider
Spartacus, 2011
ISBN: 978-82-430-0605-8
I 2001 signerte Norge Schengenavtalen om at asylavslag i ett
Schengen-land skulle gjelde for
hele Schengen-området. Avtalen åpnet også for et
omfattende politisamarbeid om grensekontroll og
bekjempelse av ulovlig innvandring. Ved å følge
papirløse gjennom flere år, gir forfatterne innblikk
i hvordan det er mulig å overleve illegalt i en så
velordnet sosialdemokratisk velferdsstat som den
norske. Boka dokumenterer hvordan utviklingen
av en strengere europeisk asylpolitikk gjør at mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i stadig større
grad behandles som kriminelle som interneres og

isoleres fra det øvrige samfunnet. De truende hordene av innvandrere som oversvømmer oss gjennom norske og europeiske medier er overveldende.
De fremstår som en uendelig, ansiktsløs strøm av
illegale mennesker som det er naturlig å ønske å
verne seg mot. Men blant alle dem som forsøker å
få et bedre liv i Europa, finnes det bare enkeltmennesker. Et av dem var Ismail.
Simen Tveitereid
Northug, Nansen og jeg
249 sider
Kurér, 2012
ISBN: 978-82-93110-02-6
Hvorfor går nordmannen så
gjerne på ski? Hva sier det om
ham og landet han bor i? Hva
er det egentlig han gjør når han
går rundt i skogen, gjerne alene, helst langt? Hva
går han til? Hva går han fra? Northug, Nansen og
jeg er en bok som tar sporten og livet på alvor. Den
handler om langrennssporten og langrennslykken.
Den foregår i fjellet, i skogen og i Holmenkollen,
den følger sporene fra Fridtjof Nansen via Sixten
Jernberg til Petter Northug. Den handler om VM
på ski, om Murakamis syn på menneskekroppen,
om trening og mening, den nye langrennsfeberen
og den nye nordmannen. Ikke minst handler den
om Petter Northug, den første skikongen som
splitter folket. Forfatter Simen Tveitereid vokste
opp med å vente på Oddvar Brå. Nå spør han seg
selv hvorfor skiløping er blitt så viktig for ham.
Kjetil Stormark
Da terroren rammet Norge
478 sider
Kagge, 2011
ISBN: 978-82-489-1160-9
I ettertid har vi behov for å
forstå og for å vite hva som
egentlig skjedde i de dramatiske
timene og minuttene. Hva
gjorde apparatet rundt regjeringen og statsministeren? Hvordan opplevde byråkratene, fotgjengerne
og hjelpearbeiderne de dramatiske hendelsene?
Hvordan ble situasjonen håndtert av politiet og
nødetatene? Hvordan reagerte Arbeiderpartiets
ledelse da det gikk opp for dem at det var partiet
deres som var mål for angrepene? Og hva foregikk
egentlig i minuttene før gjerningsmannen ble
pågrepet på Utøya? Spørsmålene står i kø. På
grunnlag av dybdeintervjuer med over 100 sentrale
kilder gjenforteller den prisbelønnede journalisten
Kjetil Stormark dramatikken fra minutt til minutt.
Erika Fatland
Året uten sommer
391 sider
Kagge, 2012
ISBN: 978-82-489-1264-4
De berørte av terroren den
22. juli kom fra hele Norge.
Erika Fatland har reist fra
Longyearbyen i nord til Mandal i sør for å møte overlevende, berørte og etterlatte. Hun lar dem fortelle om sine opplevelser den
22. juli og tegner et større bildet av et fredelig land
som brått sto overfor sin største nasjonale krise og
tragedie etter 2. verdenskrig. I tillegg utvider

Fatland perspektivet ved å se hendelsen i sammenheng med lignende tragedier internasjonalt. Boka
tar oss med til Oklahoma og San Francisco i USA,
Beslan i Kaukasus, Winnenden i Sør-Tyskland og
Valletta på Malta. Gjennom samtaler med så vel
etterforskere som politiske ekstremister føres vi
inn i det mentale landskapet der gjerningsmenn av
typen «ensomme ulver» holder til.
Aage Borchrevink
En norsk tragedie. Anders
Behring Breivik og veiene til
Utøya
368 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42878-2
Hvordan kunne vestkantgutten
Anders Behring Breivik ende
som en av de verste terroristene i Europa etter
andre verdenskrig? Dette er en reise tilbake til det
sterkt klassedelte Oslo der Breivik vokste opp, til
en by preget av tagging, vold og et komplisert møte
mellom rasister og innvandrergjenger. Vi følger
Breivik fra oppveksten og inn i Internetts mørke
avgrunn av voldelige dataspill og islamhat, fram til
den grusomme fredagen i juli 2011. Dette er også
fortellingen om Utøya og den norske arbeiderbevegelsen. Gjennom nærgående beretninger fra utenriksminister Jonas Gahr Støre til unge AUF-ere på
sommerleir, fra båthelter til helikopterfotografen
som uvitende tar bilder som snart skulle gå verden
rundt, får vi servert opprivende vitnesbyrd om hva
som egentlig skjedde.
Lars Gule
Ekstremismens kjennetegn.
Ansvar og motsvar
224 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-430-0670-6
Hvordan kjenne igjen og ta til
motmæle mot ekstremister?
Denne boka gir deg verktøyene du trenger. Filosofen og samfunnsdebattanten
Lars Gule tar leseren med inn i samfunnsdebattens
irrganger, feilslutninger og konspirasjonsteorier.
Særlig på Internett florerer ekstreme oppfatninger av hva som er virkelig, men også av hva som
er moralsk rett og galt. Ekstremismens kjennetegn
hjelper deg til å skille ekstremisme fra gangbare
oppfatninger, og viser hvordan du kan slå tilbake.
Den drøfter også hvordan ekstreme meninger og
posisjoner kan føre til ekstreme handlinger.
Karin Køltzow og Liv Hopen
Hjertebank og hjerteklapp.
Kunnskap og råd ved arytmier. 2. utgave
134 sider
JAS forlag, 2011
ISBN: 978-82-998459-1-5
En bok om hjertets elektriske
system, om flimmer, medisiner, pacemakere, ablasjon mm. Med eksempler
og anekdoter fra pasienter og fagfolk. Hjertebank
og hjerteklapp - Kunnskap og råd ved arytmier er for
folk med flimmer eller annen urolig hjerterytme,
slekt og venner. Kvalitetssikret av Ullevål Universitetssykehus og Statens Legemiddelverk. Boken har
stikkordliste og faguttrykk forklares.
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LÆRERE OG ELEVER: (F.v.) skrivelærer Merete Morken Andersen, student Mohammed Alayoubi, tidligere student Elisabeth Beanca Halvorsen og professor og leder for studieprogrammet Norunn Askeland har
opplevd hvordan tekster forvandles i klasserommet. Foto: Hilde Østby

Tekstforvandlerne
Masterstudiet i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold kan endre tekster for alltid og lokker
sakprosaforfattere til å prøve seg på mange sjangre: – Plutselig hadde jeg skrevet et skuespill med kjente
feminister i hovedrollene som en del av boka mi, forteller Elisabeth Beanca Halvorsen, som fikk endret
både teksten sin og skrivevanene etter masterstudiet. 15. april er det søknadsfrist for nye studenter.
Tekst: Hilde Østby

– Man blir avhengig av medstudentene og
deres lesning. Jeg fortsetter å treffe dem og bruke
dem som lesere, og vi følger hverandre opp. Og
på studiet ble jeg hele tiden utfordret til å teste
andre virkemidler og sjangre. Jeg hadde en
klar tanke om hva boka skulle bli da jeg startet
studiet. Men boka ble noe helt annet som følge
av det, sier Elisabeth Beanca Halvorsen, som
i 2010 kom med boka Piker, Wien og klagesang
om Elfriede Jelineks forfatterskap, etter å ha tatt
masterstudiet ved Høgskolen i Vestfold.
– Det er ingen motsetning mellom å være
utfordrende tekstlig og å være etterrettelig, sier
Merete Morken Andersen, som har jobbet en
årrekke som skrivelærer og også underviser på
studiet.
– Er studiet med på å utvide grensene for norsk
sakprosa, inn i det skjønnlitterære?
– Dette er et sted hvor man kan utforske
tekstlige muligheter og dermed også sakprosaens grenser, sier professor Norunn Askeland,
som er ansvarlig for studieprogrammet.
– Veldig mye av studiet handler om å få øye

på seg selv som fagperson, om å skjønne hvorfor
man skriver på en bestemt måte, det handler om
å skjønne sin egen prosess, en forståelse som
gjør at våre studenter også kan jobbe i forlag
eller som konsulenter, eller som skrivelærere,
sier Andersen.
Det er til nå uteksaminert ca 30 studenter.
Det er blitt gitt ut 14 bøker og flere er underveis. Fem studenter er eller har vært spaltister
i dagspressen, og noen har skrevet artikler i
fagtidsskrift. I tillegg er bloggskriving en obligatorisk del av studiet, og flere av studentene
opprettholder egen blogg etter endt eksamen.
– Slik sett kan en si at studiet har gitt solide
bidrag til det faglitterære Norge, sier Askeland.
Forstå forlag
En del av studiet går også ut på å lære seg å søke
stipender og støtte og å pitsje boka si til forlag.
– Det har vært mye å lære seg, og hardt å
sette seg inn i bokverdenen, en verden jeg ikke
kjente til. Vi har lest veldig mye, og skrevet
enda mer. Og jeg har lært å pitsje boka mi for
forlag, noe som er veldig vanskelig! Men det
har lykkes: jeg er blitt bedt om å sende et prøvekapittel til et stort sakprosaforlag nå. Kanskje

det blir utgivelse der, sier Mohammed Alayoubi
som skal fullføre studiet neste år.
– Det er veldig gøy å være med på rundene
hos forlagene og se når de tenner på en manusidé.
Det er en helt egen kunst å pitsje boka si, og det
er som regel sånn at når du selv har en utydelig
idé, blir pitsjen din utydelig, sier Andersen.
Nå håper de på å få nye studenter inn. Det
er femte gang de lyser ut studieplassene: Fristen
er 15. april, og masterstudiet går over to år med
månedlige samlinger, slik at det kan kombineres med jobb og annet liv. Siden 2007 er det tatt
opp 80 studenter, 20 per kull. For å komme inn
må man ha bachelor- eller cand.mag-grad og
to års relevant yrkespraksis. I tillegg må man
levere en skriveprøve.
– Vi vil ha folk fra alle fagområder og gjerne
fra andre kulturområder, ikke bare de typiske
tekstvitenskapene. Vi har hatt både sjøkapteiner og ingeniører som studenter, og da oppstår
ny sakprosa om andre emner – og lærere og
folk med erfaring fra andre yrker med en del
skriving, har selvfølgelig relevant kompetanse,
sier Askeland.
Mer info om studiet finner du på www.hive.no
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Her er noen av høydepunktene
på programmet til Oversatte
dager på Litteraturhuset i Oslo
28. februar – 2. mars:
•

•

•

•
IKKE OVERSETTE OVERSETTERE: Inger Sverreson Holmes leder programkomiteen for Oversatte dager og gleder seg til 60 arrangementer
på tre dager i oversettelsens tegn. Foto: Hilde Østby

Verden er en
oversetter unna!

NFF og Norsk Oversetterforening inviterer i år til Oversatte dager, med cirka
60 arrangementer fordelt over tre dager! Alle aspekter av oversetternes
virksomhet blir belyst: For hvordan oversetter man egentlig Pippi til
arabisk? Hva skal til for å bli en god tolk, og hvorfor har vi et insekt som
heter kommasmyger på norsk?
Det blir snøggtreff og debatter, seminarer, kåserier og klezmerband,
og programmet spenner vidt i både tema og form: Koranen, Andeby,
filosofi, polferder, kokebøker og krim er bare noe av det du får servert på
Litteraturhuset 28. februar til 2. mars.
Tekst: Hilde Østby

– Oversettelser finnes overalt. Men man
legger ikke alltid merke til dem, sier Inger
Sverreson Holmes, som leder programkomiteen for Oversatte dager, og som også sitter i
NFFs oversetterutvalg. I slutten av februar og
i begynnelsen av mars er det bare å benke seg
til på Litteraturhuset, 60 arrangementer går av
stabelen de tre dagene 28. februar, 1. mars og 2.
mars, og alt er i oversettelsens tegn!
– Vi vil bidra til synlighet og selvtillit for
oversetterne, og vise for publikum hvor mangfoldig oversettelsen er. All kommunikasjon
medfører jo en form for oversettelse!

Det er andre gang Oversatte dager arrangeres, og som sist blir det snøggtreff mellom
oversettere og redaktører: NFFs oversettermedlemmer fyller ut et skjema som ligger
tilgjengelig på nffo.no eller det kan fås ved
henvendelse til Iris Furu i NFFs administrasjon
– deretter er det mulighet for å knytte kontakt
med redaktører i forlag, som man ellers kanskje
ikke hadde fått mulighet til å møte.
– Jeg fikk oppdrag etter snøggtreffet på forrige Oversatte dager. Men det er mange andre
arrangementer som bør være interessante for
NFFs medlemmer også: arbeidet med Artsdatabanken, for eksempel. Her lages det norsk
fagspråk for arter det bare finnes engelske eller

•

•

•

Innestengte ugler og katter i mose –
Anette Myre Jørgensen og Bente Teigen
Gundersen forteller om faste uttrykk,
som varierer fra språk til språk. Hvordan
lager man en treffende oversettelse av
uttrykk som ikke finnes i ordboken?
Kommasmyger’n og barskognonna –
Gro Gulden forteller om navnekomiteen
for sopps formidable arbeid med å samle
inn og gi navn til norske sopper, og
Toril L. Moen informerer om Artsnavnebasen, der alle navnene samles.
Litteratur – hva er det? Jan Hoel ser på
fagterminologien og fagspråket i særdeleshet: Er det tette skott mellom
fagspråklige tekster og andre tekster?
Snøggtreff – Klar for en date? Oversatte
dager tar sitt oppdrag som møteplass
på alvor, og legger til rette for raske
møter mellom oversettere og forlag.
Kanskje du treffer noen du liker?
Snøggtreffet går i to puljer: én for
sakprosa og én for skjønnlitteratur. NB!
Dette arrangementet har forhåndspåmelding. Påmelding til: Iris.Furu@nffo.no
Prosalong: Klassisk oversatt! Med Bernt
Hagtvet, Bente Christensen og Margunn
Vikingstad, ledet av Lars Holm-Hansen.
Hvorfor oversetter vi klassikerne igjen
og igjen? Og hva skjer når dannelsesidealet endres og vi leser klassikerne på
engelsk?
Hva kan man si …? Paneldebatt om
kritikk av oversettelse ved Jon Rognlien,
Margunn Vikingstad, Tom Egil Hverven,
Christian Refsum, Janneken Øverland
og Kyrre Haugen Bakke
Les mer på www.oversattedager.no

latinske navn på, og dette er viktig! I akademia
brukes det mer og mer engelsk, uten et fagspråk
blir norsk et fattig språk, sier Holmes.
Hun gleder seg til det braker løs, for første
gang Oversatte dager ble arrangert ble det en
suksess, med fulle hus og god stemning.
– Bare det å se at andre er opptatt av det samme
som en selv, er en fantastisk følelse for frilansoversettere som jobber mye alene. For alle andre kan
det bli en øyeåpner å finne ut hva som ligger bak en
oversettelse, hvordan oversettere bygger en ny tekst
basert på en annen. Og så har vi vårt eget kunstverk
på Oversatte dager: to videoinstallasjoner av Saskia
Holmkvist, et verk som handler om språk og makt
– og oversettelse, sier Holmes.

STIPENDBØKER

STIPENDBØKER
Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 18.11.12 – 30.01.13, skrevet eller oversatt med
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere,
står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)
OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin, eller neste etter det igjen.
Pr. januar 2013 har ca. 4 800 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond siden
starten i 1978.

Håvard Rem
Hank
453 sider
Schibsted, 2012
ISBN: 978-82-516-5556-9
Seksårsdagen til Hans-Erik
Dyvik Husby ender i en
katastrofe. Mammaen dør
av brystkreft. De neste ti årene blir en rotløs
tilværelse med en villrådig far, mye flytting og
ulike stemødre. Deretter blir det bare verre. Etter
ti nye år med dop og destruktivitet er han tilbake
i Lofoten, der han foretar et brutalt oppgjør med
en mørk barndom før han igjen leder Turboneger
til nye høyder. I 2008 er han en ynkelig junkie på
Plata som må velge mellom liv og død. Livet som
stoffri gir ham hovedroller i Jesus Christ Superstar
og filmen om Cornelis Vreeswijk, men først og
fremst får han kontakt med fortiden, med faren sin
og med seksåringen med de varme og kloke øynene
og den mørke luggen.
Gunnar M. Roalkvam
En utfordring. Historien om
Lars H. Lende
237 sider
Wigestrand, 2012
ISBN: 978-82-8140-119-8
Lars H. Lende (1882-1971)
var kjent som en byoriginal i Stavanger med et
glødende sosialt engasjement for barn og unge. I
mellomkrigstiden sto han fram som en fargerik
samfunnsrefser som brukte klovnens metoder for
å bli hørt. Lende kjempet for å gi arbeidsledige
ungdommer praktisk fagopplæring og mulighet til
fast arbeid. Da kunne de selv skape seg en trygg
framtid. For å nå ut med budskapet sitt, kledde
Lende seg ut i fantasifulle klær, ga ut egen avis,
Fagamatøren, og dro land og strand rundt med
ponniene sine. Selv om mange lo av de originale
påfunnene hans, var det ingen tvil om at Lende
hadde et alvorlig budskap. Etter andre verdenskrig
var det godt med arbeid. Da var det særlig barna
som fikk glede seg over «den løgne maen». Lende
importerte ponnier fra Skottland og dro på utallige
turer med ponnier og hjemmelagede kjerrer fulle
av barn. Overalt vakte han stor oppmerksomhet,
og flere barnehjem og sosiale institusjoner fikk
ponnier med seletøy og kjerrer av Lende. Lars H.
Lende var en idealist og original i ordets beste betydning, og han bevarte et aktivt engasjement selv
på sine gamle dager. Det siste året Lende levde,
ble han observert på Domkirkeplassen med et skilt
som oppfordret folk til å hjelpe sultrammede mennesker i Afrika.

Anders Cappelen
Bruk pressen 3.0. Komplett
guide i presserelatert PR
613 sider
PRforlaget
ISBN: 978-82-93234-00-5
Bruk Pressen 3.0 er både et oppslagsverk og en praktisk manual i presserelatert PR. Boken
gir en komplett oversikt over alt du har nytte av å
vite før, under og etter møter med journalister. Flere
hundre eksempler utdyper bokens anbefalinger.
Sentrale temaer er: Hvordan maksimere sjansen for
positiv omtale i papiraviser, nettaviser, TV, radio,
ukeblad, magasiner, fagblad og tidsskrifter? Hvordan redusere omdømmeskadelig pressedekning når
du har en vanskelig sak? Bruk Pressen 3.0 er skrevet
for deg som ønsker et faglig fortrinn i konkurransen
om redaksjonell oppmerksomhet, og i håndteringen
av omdømmeskadelige saker og kriser. Boken er et
verdifullt verktøy for ledere, talspersoner og PRarbeidere i privat og offentlig sektor.
Ruth Jensen og Marit Aas
Å utforske praksis – videregående skole
227 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-33807-7
Å utforske praksis - videregående skole henvender seg til
ledere og lærere i videregående
skole som ønsker å utforske egen organisasjon. Den
tar opp emner som organisasjonslæring og samspill,
dialog- og læringsprosesser i elevgruppen med tanke
på kvalitetsutvikling. Innledningsvis setter boka
søkelyset på kontekster for videregående opplæring.
Kapitlene utover i boka presenterer praksissituasjoner
fra både studiespesialiserende og yrkesforberedende
program som analyseres i lys av teori og relevant
forskning. Som leser utfordres du til å koble det du har
lest til egen praksis, ved at det presenteres spørsmål til
refleksjon i hvert kapittel. Videoepisoder på forlagets
hjemmeside er produsert med tanke på at lesere kan
analysere situasjoner fra videregående skole i lys av teori som er presentert i kapitlene. På denne måten kan
skolens profesjons- og organisasjonslæring rettes mot
skolens kjernevirksomhet. Selv om boka henvender
seg til ledere i videregående opplæring, er det også et
siktemål at boka kan fungere som en ressurs i skolens
personalgruppe, ved at personalet arbeider med ett og
ett kapittel og med tilhørende nettressurs.
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Gry Espedal og Berit Hovland
Et livskall. Cathinka Guldberg.
Norges første sykepleier og
diakonisse
188 sider
Verbum, 2012
ISBN: 978-82-543-1216-2
Cathinka Guldberg (1840-1919)
utdannet seg til diakonisse i
Tyskland, pleiet sårede soldater i krig og arbeidet
på flere belastede sykehus. Tilbake i Norge grunnla
hun landets første sykepleieskole Diakonissehuset
Lovisenberg. På mange måter var hun Norges svar
på Florence Nightingale. Biografien setter hennes
historie inn i en større samfunnsmessig sammenheng. Idet det moderne Norge vokser fram, utvikler
diakonissene sykepleie som profesjon. Rikt illustrert
med bilder fra hennes samtid.
Dag Solhjell og Jon Øien
Det norske kunstfeltet
396 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-01963-5
Dette er en solid og sosiologisk
basert oversikt over det norske
billedkunstfeltet. Forfatterne
betrakter kunsten som en
overgripende institusjon på linje med politikk, forskning, religion og økonomi. De analyserer hvordan
produksjon, formidling og bruk av kunst kommer til
uttrykk gjennom bestemte sosiale, økonomiske og
kulturelle mønstre. Dette er også en studie av feltets
maktstrukturer og av de koder, strategier og uuttalte
normer som preger kunstlandskapet. Forfatterne
identifiserer hvilke mekanismer som leder til
kunstnerisk anerkjennelse. De avslutter boken med
en liste over de hundre nålevende mest anerkjente
norske kunsterne. Boken inneholder verdifull
statistikk på en rekke områder som tidligere aldri
har vært kvantitativt belyst - det være seg kunstneres
inntekt, alder og utdannelse eller rangering av hvilke
gallerier, museer og institusjoner som funger som
«portvakter». Boken er skrevet for alle med interesse
for billedkunst. Den vil også fungere utmerket som
oppslagsverk for folk som skal orientere seg innenfor
kunstpolitikk, støtteordninger og utdanninger.
Bård Borch Michalsen
Den trofaste toer. Polarhelten
Helmer Hanssen.
101 sider
God strek, 2011
ISBN: 978-82-91-98415-5
Helmer Hanssen fra Vesterålen
og Tromsø var den eneste som fulgte Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen, til Sydpolen og gjennom Nordøstpassasjen. Han begynte tjenesten som
altmuligmann og annenstyrmann på Gjøa i 1902 og
endte som kaptein på Maud i 1916. Helmer Hanssen
var den trofaste toer. Han ledet an mot polpunktet 14.
desember 1911, gikk foran da vinden pisket som verst,
men lot sjefen slippe til i front da målet nærmet seg.
Likevel fikk han sparken til slutt, etter 18 års tjeneste.
Eller fikk han ikke sparken? Her er minneboka for
vår ukjente polarhelt - laget til 100-årsjubileet for
sydpolekspedisjonen 14. desember 2011.
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STIPENDBØKER
Astri Andresen, Sissel
Rosland, Teemu Ryymin,
Svein Atle Skålevåg
Å gripe fortida. Innføring i
historisk forståing og metode
226 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7333-8

Kva for innsikt om fortida er
det historikarane søkjer? Og korleis går dei fram
for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle
framstillingar av det fortidige? I denne boka syner
forfattarane mangfaldet i kunnskapen om fortida
og arbeidsmåtane som kan brukast for å gripe ho.
Dei tek for seg alle delar av forskingsprosessen, val
av problemstilling og avgrensing, metodiske innfallsvinklar i arbeidet med kjelder og, ikkje minst,
teoriane si rolle i slikt arbeid. Boka viser korleis ein
kan forklare hendingar og prosessar historisk, samstundes som ho legg vekt på at historiefaget sjølv
nettopp må forståast historisk. Emna, metodane
og perspektiva har endra seg over tid, samstundes
som mykje av det gamle historiefaget pregar måten
historikarar arbeider på i dag.
Eiliv Grue
Mesterverket. Johan Falkbergets Nattens brød
221 sider
Vidarforlaget, 2012
ISBN 978-82-7990-116-7
Nattens brød av Johan Falkberget kan med rette kalles et
mesterverk. I fire bind på til
sammen nesten to tusen sider skildres historien om
malmkjørersken An-Margritt og hennes brutale
oppvekst, voksenliv og død på 1600-tallet. Dette
er et av de betydeligste verkene i norsk litteratur,
omtalt som «et romanverk i verdensformat». Eiliv
Grue revitaliserer i denne boken både verket og
Falkbergets forfatterskap.
Solveig Østrem
Barnet som subjekt. Etikk,
demokrati og pedagogisk
ansvar
182 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-36450-2
Det er et stort fokus på
barnets beste og på barn i
barnehage i dagens samfunnsdebatt. I barnehageloven heter det at barn har rett til medvirkning og
at barnehagen skal fremme danning og demokrati.
Det kan se ut til at det aldri før har blitt tatt så
mye hensyn til små barn. Forfatteren av denne
boken hevder likevel at barns perspektiver ofte er
usynlige i den offentlige diskusjonen om barn, og
at det ikke er noen selvfølge at barns synspunkter
og erfaringer gis gyldighet. Barn som subjekter og
barnehagen som institusjon står på mange måter i
et krysspress mellom forventninger og motstridende forståelser. I Barnet som subjekt viser forfatteren
hvordan barn er i en utsatt posisjon i samfunnet.
For det er en asymmetrisk relasjon mellom voksne
og barn, og barna er alltid prisgitt voksnes handlinger, valg og prioriteringer. Barns mulighet for
medvirkning og deltakelse vil alltid være avhengig
av hvilket rom vi som voksne og som samfunn gir
dem. Boken passer for alle som studerer barn og
pedagogikk ved universiteter og høgskoler.

Brit Mæhlum og Unn
Røyneland
Det norske dialektlandskapet.
Innføring i studiet av dialekter
199 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-34941-7
Boken gir en oversikt over det
tradisjonelle norske dialektlandskapet, men legger samtidig stor vekt på de
endringene dette landskapet har gått gjennom de
siste tiårene. Resultater fra nyere forskning rundt om
i landet blir trukket inn, og framstillingen gir slik en
situasjonsrapport over dialektenes stilling i dag, på
begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg diskuterer forfatterne hvordan en kan tolke de endringene som pågår.
Framstillingen trekker veksler på både klassisk dialektologi og nyere sosiolingvistikk, og har også med
en faghistorisk orientering om disse to tradisjonene
innenfor talemålsforskningen. Boken inneholder
dialektkart og nye dialekteksempler. Det norske
dialektlandskapet er aktuell for studenter i nordistikk
og norsk i grunnskolelærerutdanningen, og for andre
som ønsker å studere det norske dialektlandskapet.
Margit Løyland
Hollendertida i Norge 15501750
208 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-430-0685-0
Kvifor er språket vårt så fullt
av nederlandske ord og uttrykk? Og kvifor har så mange
nederlandskproduserte gjenstandar funne vegen til
norske heimar? Korleis kan det ha seg at så mange
innbyggjarar i Norge har nederlandske etternamn
og at øyer og havområde i nord fekk nederlandske
stadnamn? Ved å sjå nærare på kontakten mellom Norge
og dei nederlandske småstatane i perioden 1550 - 1750,
finn Margit Løyland svaret. Norske kvinner og menn
søkte seg til dei nederlandske småstatane for å finne
arbeid innanfor skipsfart, handverk og hushald.
Hollendarane søkte også til Norge. Her fann dei etterspurde råvarer, og hollandske skuter frakta tømmer
og trelast frå Norge og ut i verda lenge før vi fekk vår
eigen handelsflåte. Dette har prega ettertida meir enn
dei fleste er klar over. Denne rikt illustrerte boka gir
eit eineståande møte med Hollendartida i Norge og
med dei nederlandske trekka i dagens norske kultur.
Nazneen Khan-Østrem og
Mahmona Khan (red.)
Utilslørt. Muslimske råtekster
231 sider
Aschehoug, 2011
ISBN: 978-82-03-19823-6
I denne boken forteller 19
norsk-muslimske kvinner om livet sitt. Noen er sterkt
troende, andre mer tvilende. Noen er åpenhjertige
og direkte, andre forsiktigere. Alle er opptatt av de
særskilte utfordringene de som muslimske kvinner står
overfor i Norge i dag. De skriver engasjert om blant
annet identitet, kjærlighet, seksualitet, barneoppdragelse, tildekking, tilhørighet og åndelighet. Kvinnene har røtter i blant annet Pakistan, Iran, Somalia,
Storbritannia, Marokko og Algerie. Til sammen utgjør
de et mangfold av stemmer som rokker ved stereotyper
og viser at det ikke finnes én korrekt, men mange ulike
måter å være muslimsk kvinne på. Deres personlige
fortellinger vil overraske, utfordre og berøre deg.

Kari Berg og Ragnhild CollinHansen
Opplæringsomsorg.
Utfordringer for skole og
barnevern
267 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-4227-9
Opplæringsomsorg handler om
de rettslige rammene og de pedagogiske utfordringene ved opplæringen for utsatte barn. Barn har ulik
utrustning fra naturens side; ulike erfaringer, ønsker,
mål og ambisjoner for sin hverdag og for fremtiden.
Det å kunne forvalte sitt eget liv dreier seg om å
kunne bruke sine ressurser, kapasitet og muligheter til
å øve innflytelse på sin egen situasjon. Barn i utvikling og vekst trenger stabile, trygge og tilgjengelige
voksne som kan verne, bekrefte, støtte og inspirere.
Forskningen viser at foreldrene har en helt avgjørende
betydning for barns skolegang. Barn som er plassert
av barnevernet, har vist seg å komme spesielt dårlig
ut i skolen. De er derfor avhengige av at profesjonelle
voksne overtar foreldrenes ansvar for opplæringsomsorgen. Dette er utgangspunktet for denne boka.
May Britt Drugli
Relasjonen lærer og elev.
Avgjørende for elevenes
læring og trivsel
132 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-33494-9
Denne boken handler om
relasjonen mellom lærer og
elev, hva den betyr for hvordan elever finner seg til
rette på skolen, og ikke minst for deres læringsprosess. Boken gir en bred oversikt over forskning på
området. I tillegg beskriver boken konkrete forslag
til hvordan man kan legge til rette for utvikling av
positive relasjoner, og til hvordan negative relasjoner kan endres. Relasjonen lærer og elev er særlig
egnet for lærere og studenter i lærerutdanningen.
Boken er også egnet for rådgivere og ansatte i PPtjenesten, BUP og andre som veileder lærere som
arbeider med elever med spesielle behov.
Gunvor Løkken
Levd observasjon. En vitenskapsteoretisk kommentar til
observasjon som forskningsmetode
144 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-32238-0
Denne boken gir en utdypende
innføring i observasjon som fenomen og forskningsmetode. Tittelen Levd observasjon viser til at forskeren
er medproduserende i alle faser av forskningsprosessen. Ved hjelp av den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys variant av fenomenologien viser forfatteren
at forskeren alltid er til stede i verden som kroppssubjekt og at viten i bunn og grunn blir til gjennom dette
subjektet. I tillegg til å diskutere observasjon som
fenomen, viser Gunvor Løkken hvordan observasjon
presenteres i internasjonal metodelitteratur etter 2000,
og hun gir et konkret eksempel på bruk av observasjon
som metode når hun forteller om et observasjonsstudium blant ett og to år gamle barn i en barnehage.
Boken er nyttig for alle som skal bruke observasjon
som forskningsmetode, særlig forskere og forskerstudenter ved universiteter og høgskoler.

STIPENDBØKER
Bernt Rougthedt
Dødsspillet. En biografi om
motstandsmannen Gregers
Gram
194 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-32327-1
Gregers Gram satset alt på
ett kort da han bestemte seg
for å møte to Luftwaffedesertører på Olaf Ryes plass i november 1944. Han
ble den store motstandsmartyren da det viste seg
at møtet på Olaf Ryes plass var en felle satt opp av
Gestapo. Da hadde han til sammen deltatt i seks
sabotasjeaksjoner med blant annet Max Manus.
Gregers Grams biografi er en heltehistorie, en
hardkokt thriller, men også en tragisk historie.
Jobben som SOE-agent i det tyskokkuperte Norge
var å sprenge skip, offentlige kontorer, verksteder
og drivstofflagre. Jobben var å likvidere farlige
motstandere, ofte ubevæpnede sivilister. Jobben var
også å sitte i en bil med colten klar i tilfelle man ble
stanset av en tysk vaktpost. Gram var innforstått
med at krigens håndverk hadde endret ham totalt.
Han var blitt desillusjonert, destruktiv, han fryktet
at han ikke lenger var skikket til å møte en normal
hverdag etter krigen. Mye tyder på at han hadde
slått fra seg tanken om å overleve. Denne første
biografien om Gregers Gram (1917-1944) er bredt
anlagt og dyptpløyende. Den fyller store hull i vår
viten om okkupasjonstiden.
Jakob Lothe og Per Kristian
Sebak
Titanic. Historie, myte, litteratur og film
368 sider
Pax, 2012
ISBN: 978-82-530-3498-0
Natt til 15. april var det nøyaktig 100 år siden verdens mest
kjente skipsforlis. Hva skjedde egentlig under Titanics skjebnesvangre jomfrutur? Var dette egentlig
et unikt forlis? Og, var skipet egentlig unikt for sin
tid? Titanics forlis er en historisk hendelse, men
den er også mytisk. Mytedannende fremstillinger
oppsto bare dager etter forliset var et faktum og
lever fortsatt med oss som vår tids store fortelling
om naturens lunefulle kraft og det gamle Europas
undergang. Forfatterne viser hvordan den mytiske
kraften både ligger i selve hendelsen og i samtidens
og ettertidens fortolkning. Om ødeleggelsen av
Pompeii skal Goethe ha sagt: «Det har skjedd
mange ulykker i verden, men ikke mange som har
gitt ettertiden så mye underholdning.» Titanicforliset har gitt ettertiden uendelig mye underholdning, fra høylitterær poesi til populærkulturelle
romaner og filmer. Forfatterne ser nærmere på
skipet, forliset og forlisets virkningshistorie med et
norsk blikk og med vekt på de norske passasjerene
som var om bord.
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BAK BOKA
Hans Jacob Orning,
Magne Njåstad og
May-Brith Ohman
Nielsen
Norvegr. Norges
historie
1072 sider
Aschehoug, 2011
ISBN: 978-82-0323677-8
I 2009 hadde Aschehoug bestemt
seg: De ville få skrevet en ny Norgeshistorie, og den skulle være mer fortettet enn det
tidligere 12-bindsverket de hadde utgitt – den
skulle komme ut i bare ett bind på 1000 sider.
– Det var i mai 2009 og vi satt i møte med
forlaget. Syrinene blomstret utenfor Aschehougvillaen i Oslo da vi fikk presentert planen: Skriv
historien om menneskene i Norge, om hverdag
og fellesskap, om hele landet, om mangfoldet i
historien – ikke bare følg makten og statslederne.
Det syntes vi var utfordrende og krevende, men
vi hadde veldig lyst til å prøve! Jeg ble tildelt perioden fra 1840 og fram til i dag, forteller MayBrith Ohman Nielsen. Våren 2011 ble det bestemt
at de 1000 sidene skulle fordeles på fire bind, og
hennes periode deles på to bøker.
Alle de tre forfatterne søkte straks stipend
fra Det faglitterære fond, og May-Brith Ohman
Nielsen fikk åtte månedsverk à 25.000 kroner.
Det ble mye skriving på henne både i 2009,
2010 og 2011, arbeidet strakte seg over langt mer
enn åtte måneder.
– Jeg hadde knapt noe ferie de to siste årene, bare én uke i 2011. Siste sommeren ble særlig
hektisk, både fordi mine to bind var i sluttprosess samtidig, med bilder, rammetekster, bildetekster, korrektur, figurer og ombrekking, men
også fordi vi valgte å føre samtidshistorien helt
opp til noen uker før siste bindet gikk i trykk: Vi
valgte også å ta med noe om 22. juli, og utsatte
trykkingen for å få det til. Det var veldig spennende og utfordrende å skrive helt fersk samtidshistorie, det var ikke skrevet norsk historie
om 2000-tallet, så her hadde vi ingen historiske
forbilder å diskutere ut fra, forteller Nielsen.

Leif Ryvarden
Hardangervidda. Naturen.
Opplevelsene. Historien
201 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: 978-82-02-34500
Hardangervidda er Europas
største fjellvidde. Det har vært folk på Vidda i
tusenvis av år, fra den første steinaldermannen på jakt
etter villrein, via vitenskapsfolk til de moderne fotturistene. Hardangervidda har ikke bare vært et sted
for rekreasjon, men også en vandringsvei for folk fra
tilstøtende daler og fjordstrøk. Denne boken er ment
som et bidrag til å spre kunnskapen om Hardangerviddas enestående natur og kulturhistorie, og den vil
inspirere mange til å ta turen over Vidda.

– Det var et poeng for forlaget at vi
tre som skulle skrive
verket var «yngre
historikere» og at vi
holdt til i forskjellige deler av landet.
Forlaget mente dette
kunne være med på
å sikre det geografiske mangfoldet, at
vi dekket hele landet og skrev boka med andre
innfallsvinkler enn tidligere norgeshistorikere,
sier Nielsen.
I september 2011 kom verket ut, designet av
Snøhetta og Per Spook.
– Det var en annerledes prosess, både fordi
vi skulle skrive én veldig fortettet historie fordelt over bare 1000 sider, men også fordi både
designelementer, grafikk, illustrasjoner og bilder fylte ut stoffet. Blant annet var det viktig for
redaktøren at billedtekstene fikk egenverdi, var
gode tekster og utfylte både stoffet i brødteksten
og bildene, sier Nielsen.
Da boka kom ut, var det mye omtale og
intervjuer i mediene. Men ikke like mange anmeldelser.
– Vi fikk flere flotte kritikker, blant annet
av Hans Fredrik Dahl i Dagbladet og Dagsnytt
18: Han hadde skjønt hva vi ville med Norvegr
og det var en god lesning. Men stort sett har
historiske tidsskrift delt oppgaven på fire forskjellige eksperter. Et så stort verk er vanskelig
å håndtere for én anmelder, både i medier og
tidsskrift, når det tross alt strekker seg over et
så stort spenn av norsk historie, sier Nielsen.
Selv om Norvegr er skrevet som én historie, ble
den av design- og lesehensyn delt på fire bind:
Bind 1: Fram til 1400. Forfatter: professor Hans
Jacob Orning, Høgskolen i Volda
Bind 2: 1400-1840. Forfatter: dr.Philos. Magne
Njåstad, NTNU i Trondheim
Bind 3: 1840-1914. Forfatter: professor MayBrith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder
Bind 4: Etter 1914. Forfatter: professor MayBrith Ohman Nielsen

Leif Ryvarden
Norges nasjonalparker. Naturen. Opplevelsene. Historien
383 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: 978-82-02-36472-4
Dette er et nytt og oppdatert
praktverk om alle våre nasjonalparker. Her presenteres 36 parker på fastlandet samt sju på Svalbard.
Boken beskriver også helt nye og spennende parker
som Ytre Hvaler, Breheimen, Lomsdal-Visten,
Láhku (Sundsfjordfjellet) og Sjunkhatten. Spesialproduserte kart over alle parkene gjør det lett å
orientere seg geografisk under lesningen. Verket er
illustrert med nye fotoer, gode kart og turforslag
som vil inspirere. Dette er det eneste komplette
verket om våre flotteste turområder.
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STIPENDBØKER
Inge Kvaran og Jan Holm
Barnevernsfaglig miljøterapi
256 sider
ISBN: 978-82-7634-972-6

Boken tar utgangspunkt
i barnevernets samfunnsoppdrag, hvilke lover som
regulerer arbeidet og hvem
barna i barnevernet er. Boken
har et vitenskapsteoretisk
syn, og teorier om tilknytning og relasjoners betydning står sentralt. I barnevernsfaglig miljøterapi er
teorier om psykologi, kommunikasjon, juss, sosiologi,
pedagogikk/sosialpedagogikk, organisasjon og
aktivitet sentrale. Begrepene omsorg, dannelse og
behandling er bærende begreper som miljøterapien
bygger på. Flere systematiske arbeidsmodeller som
brukes i barnevernsfeltet, presenteres og diskuteres,
og eksempler fra ulike institusjonsplaner illustrerer
teori og arbeid i praksis. Forfatterne drøfter også hva
som kjennetegner en god miljøterapeut, hvilke etiske
og strukturelle forhold som påvirker miljøterapeutrollen samt hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som
trengs i arbeidet som miljøterapeut.
Per E. Hem
Megleren. Paal Berg 18731968
867 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-23427-9
Dette er en solid og svært
velskrevet biografi om Paal
Berg (1873-1968), en betydelig
samfunnsaktør, jurist og viktig politiker i første
halvdel av det 20. århundre. Med bakgrunn som
høyesterettsdommer, formann i Arbeidsretten,
sosialminister og justisminister ble han i 1929 høyesterettsjustitiarius og spilte i 1940 en avgjørende rolle
da dommerne i Høyesterett nedla sine embeter i
protest mot okkupasjonsmakten. Deretter ble han en
av de illegale lederne for den sivile motstanden mot
nazistene og framstod i 1945 som Hjemmefrontens
formann. Etter frigjøringen fikk Paal Berg oppdraget med å danne ny regjering, men møtte motstand
og kastet kortene. Til tross for at han privat var
en konfliktsky mann og profesjonelt hadde et eget
håndlag med å bilegge samfunnskonflikter, var han
også en omstridt person.
Oddbjørn Bukve
Lokal og regional styring. Eit
institusjonelt perspektiv
279 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7260-7
Boken gir ein systematisk
analyse av styring av kommunar og fylkeskommunar,
basert på ei kritisk forståing av nyinstitusjonell
organisasjonsteori. Kommunane blir analyserte
som utøvarar og aktørar i det nasjonale styringssystemet, som organ for lokalt demokrati og
politisk styring, som tenesteprodusentar og som
samfunnsutviklarar. Forfattaren viser korleis institusjoniseringa av desse oppgåvene og spenningane
mellom dei pregar innhaldet i styringa, men også
skaper variasjon, konflikt og endring.

Simen Ekern
Roma. Nye fascister, røde
terrorister og drømmen om
det søte liv
300 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: 978-82-02-31585-6
Roma er ikke bare gammel
historie, men en moderne
storby med en nær fortid og en samtid som er blodig,
kaotisk og forførerisk. Forfatter Simen Ekern tar leserne med på en halsbrekkende tur gjennom Romas
gater, fra etterkrigstiden og fram til i dag. Vi går ned
bakgaten hvor politikeren Aldo Moro ble funnet
drept i bagasjerommet på en Renault 4. Vi drikker
kaffe med mannen som angrer bittert på at han
ble med i Røde Brigader, og treffer kvinnen med
Mussolini-øredobbene. Boken handler om militante
bevegelser på ytterste venstre fløy og om fascismen
som ikke forsvant. Forfatteren viser frem Federico
Fellinis Roma, på jakt etter la dolce vita i dag. Vi er
på taxfreehandel i Vatikanstaten for å finne balansen
mellom det hellige og det syndige, og drar ut til
forstedene og dens høyblokker, der det faktisk ser
ut som om Roma ble bygget på én dag. Roma er en
annerledes fortelling om en helt spesiell by.
John Magne Grindeland,
Ragnhild Lyngved og Cato
Tandberg
Biologi for lærere. Naturfag i
grunnskolelærerutdanningen
5.-10. trinn
461 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-39689-0
Biologi for lærere er skrevet for biologiundervisning
i grunnskolelærerutdanninga. Bokas innhold følger
Nasjonale retningslinjer for naturfag 5.–10. trinn
(2010) samt læreplanen for grunnskolen. Biologi
for lærere er først og fremst en biologifaglig bok.
Sentrale emner som biologisk mangfold, genetikk
og menneskekroppen er grundig behandlet. Boken
gir et solid faglig grunnlag for undervisning i
grunnskolen og for diskusjon av biologi og biologididaktiske emner blant studenter, lærere og elever.
Biologi er praktisk og aktivitetsbasert, og viktige
sider ved det å være lærer i naturfag eller biologi
må derfor læres i interaksjon med andre i praktiske
øvelser, på ekskursjoner og i diskusjoner. Sentrale
biologididaktiske temaer behandles i teksten og i
form av oppgaver til hvert kapittel. Boken henvender seg også til naturfaglærere som ønsker bedre
innsikt i biologi.

Kathrine Lund
Kunst og kamp. Sosialistisk
kulturfront
136 sider
ISBN: 978-8293140-16-0
I mellomkrigstiden hadde de
politiske strømningene stor
innflytelse på de kunstneriske uttrykk i Europa.
Revolusjonen i Russland, den spanske borgerkrigen
og Hitlers økende makt på 30-tallet er eksempler
på hvordan internasjonale hendelser påvirket det
kunstneriske uttrykket i hele Europa. I Norge ble
Sosialistisk Kulturfront stiftet i 1935, med en egen

«malergruppe» som besto av kjente kunstnere som
Carl von Hanno, Reidar Aulie, Kai Fjell, Finn
Faaborg, Doro Ording og mange flere. Kathrine
Lund presenterer her et helt nytt materiale fra denne
perioden. Hun kommer med en presentasjon av
kunstnerne og gir et spennende innblikk i en helt
spesiell periode innenfor norsk kunsthistorie. Sosialistisk Kulturfront eksisterte en kort periode, men
var med på å prege det politiske klimaet i Norge.
Man kan tro at malergruppens aktive kulturkamp
førte til at påfallende få billedkunstnere i Norge ga
sin tilslutning til nazismen.
Eldar Høidal
To indre og vekk me’n.
Norsk skøytesports historie
295 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-35252-3
En spennende reise i vår
skøytehistorie, fra de aller
første skøytestevnene på
naturis til fartsfylte forestillinger på kunstis. Fra
løp hvor stil var like viktig som tid til løp hvor det
settes verdensrekorder som sprenger alle grenser.
Norske skøyteløpere har gledet et stort publikum
i over 100 år. Fra legendariske Oscar Mathisen,
skøytelegendene Hjallis og Kuppern til de fire
S-ene og hele verdens Koss og jubelscenene under
OL 1994. Og igjen står vi foran en ny gullalder med
Bøkko og juniorløperne som tapetserte pallen i
siste junior-VM. Det blir nye løp og nye konkurranseformer – alle med interesse for fart, spenning
og blodslit har noe å glede seg til. Boken gir det
nødvendige overblikket og er skrevet av en liebhaber og kjenner av sporten. Boken inneholder QRkoder som gir tilgang til videoklipp med historiske
skøyteløp på mobiltelefonen.
Gulbrand Alhaug
10 001 namn. Norsk
fornavnleksikon
481 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: 978-82-02-24184-1
Fornavnet følger deg fra fødsel
til grav og blir en uløselig del
av din identitet. Det er derfor
ikke uvesentlig hva et navn betyr, og det er en alvorlig handling å navngi et barn. Dette oppslagsverket
gir opplysninger om ikke mindre enn 10 001 navn.
Du får vite hva navnene betyr og hvor de stammer
fra, ulike skrivemåter og navnevarianter, men også
hvor vanlige de er, og på hvilket tidspunkt de var
mest populære. Du får vite om kjente personer,
historiske og oppdiktede, som kan ha påvirket navngivingen, iblant også hvem som var først ute med et
gitt navn i Norge. Verket krydres med informative
tekster om sjeldne navn, navnemoter, bruk av dobbeltnavn og betydningen av norrøne navn. Her er
også oversikter over navnedager, særegne navn i de
enkelte fylkene, de mest populære navnene fra 1900
til i dag, og - sist, men ikke minst - en oppstilling
som gjør det mulig å skape unike, nye navn! Fornavnenes fargerike univers duker for mye interessant kunnskap, snodigheter og aha-opplevelser.
Gulbrand Alhaug er professor i språkvitenskap ved
Universitetet i Tromsø. Han er en av landets fremste
navneforskere, og 10 001 navn er det mest omfattende navneleksikonet i Norden.

STIPENDBØKER
Eva Valebrokk.
Herskapshus. Norske patrisierhjem og lystgårder
204 sider
Cappelen Damm, 2009
De tolv gårdsanleggene som
presenteres i denne boken
respresenterer et historisk tidsspenn fra rundt år 1000
frem til vår tid. Med hovedvekt på de tre siste hundreår spilte de, hver på sitt vis, en betydelig rolle som
makt- og kulturfaktor i lokalsamfunnene, enkelte
også utover det. Her kunne allmuen få innblikk i
arkitektur og innredning, klesdrakt, språk og væremåte, så ulikt alt det egne. Her ble pionérvirksomhet
av forskjellige slag, fra jordbruksmetoder til husstell,
prøvd ut og videreformidlet. For mange i lokalmiljøet
ble dette trolig det første møtet med europeisk tankegods og fremmede smaksidealer. Anleggene ligger
spredt over hele Sør-Norge. Nå står gårdene tomme;
de er for lengst blitt museer. Enkelte er relativt, noen
til dels svært intakte fra siste eier gikk ut døren for
godt. Eiernes utrettelige innsats og kulturbevissthet
i generasjoner gjør at vi i dag kan glede oss over disse
fornemme ankerfestene til vår fortid. Foto av Anders
Corneliussen og Mona Gundersen.
Jon Rognlien og Nikolai
Brandal
Den store ml-boka. Norsk
maoisme sett nedenfra
304 sider
Kagge, 2009
ISBN: 978-82-489-0877-7
Dette er den store boka om
den merkverdige ml-rørsla – den maoistiske bevegelsen som gjorde seg sterkt gjeldende og omfattet
tusen på tusen av nordmenn på 1970- og 80-tallet,
organisert i SUF (m-l), AKP (m-l), NKS, Rød
Ungdom osv. I denne boka vil du finne den første
oversikten over sentralkomiteer og hemmelige
utvalg, historier om sjølproletarisering, voldelige
aksjoner, urent renkespill og autoritære disiplineringsmetoder. Men også gripende historier om
dristige visjoner, ungdommelig overmot og store
bragder. Og et vell av morsomme episoder fra
sommerleire, pliegrimsreiser til Kina og Albania,
sosiale happeninger, paranoide sikkerhetsrutiner,
snodige bokutgivelser og epokegjørende plater med
kampsanger. Boka er basert på over 160 intervjuer
og nitid gransking av omfattende dokumentasjon.
Harald Skjønsberg
Norske spioner
74 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-41996-4
Hvorfor begynte filmstjernen
Sonja Wigert å vanke hos
den mest forhatte tyskeren i
Norge, Josef Terboven? Hvordan kunne krigshelten
og motstandsmannen Asbjørn Sunde spionere på sitt
eget land etter krigen? Hva skjedde med tenåringen
Selmer Nilsen som ble sendt på spionskole i Sovjet?
Og ikke minst, hva var det med Arne Treholt? For
å forstå hvorfor noen ender opp som spioner, er det
viktig å danne seg et bilde av den tida de levde i.

Levi Henriksen
Postkort fra alle tings utkant
257 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42737-2
Før Levi Henriksen ble forfatter, var han journalist. Og før
han ble journalist, var han
rockemusiker, pinsevenngutt
og hundset skoleelev som hver dag måtte ta skolebussen sammen med de store guttene. Det var ikke
alltid han kom seg av på riktig holdeplass når han
ble bundet til bussetet. Men hver onsdag fikk han i
hvert fall albuet seg fram til skranken på biblioteket.
Der kunne man låne vinylplater og høre på sine
yndlingsartister en stakket stund. Hjemme satt
moren, søndagsskolelærerinnen, med sin feministiske fromhet og store flanellograf der hun framstilte
bibelens dramatiske fortellinger. Faren hoppet på ski
og fortalte skrøner. Dette og mer skriver Levi Henriksen om i denne samlingen essays om oppvekst,
musikk, religiøsitet, skihopp og utallige forsøk på å
skrive seg inn i skjønnlitteraturen.
Hanne Solem
Ukas lesing
55 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-492-1546-1
Ukas lesing er utviklet for å gi
grunnleggende og tilpasset
leseopplæring på 1. trinn.
Boken inneholder 26 kapitler, alle med illustrerte
tekster på tre ulike nivåer. Nivådelingen gjør det
enkelt for hjem og skole å hjelpe eleven med daglig
lesetrening på tilpasset nivå. Tekstene er på tre
nivåer: 1: Korte, lydrette ord med innlærte bokstaver.
2: Enkle setninger med ord med innlærte bokstaver
og eventuelt noen høyfrekvente ord. 3: Sammenhengende tekst som også inneholder ikke-innlærte
bokstaver. Mange av tekstene på nivåene 2 og 3 går
på rim, det forenkler gjerne leseprosessen. Hvert
kapittel er tenkt å vare en uke. Ukas lesing har
humoristiske og fargerike illustrasjoner som forklarer
og utfyller teksten.
Hanne Solem
Sett inn støtet.
Dobbel konsonant
15 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-492-1548-5
Sett inn støtet NORSK er en
serie hefter som gir systematisk
trening i utvalgte tema innenfor rettskriving og
språklære. Heftene kan brukes til innlæring, øving
og repetisjon. Hvert hefte behandler ett tema: Temahefte 1: Dobbelt konsonant. Temahefte 2: Ord med
sj-lyd og kj-lyd. Temahefte 3: Tegnsetting. Heftene
gir elevene god anledning til å trene mye og variert
på det aktuelle temaet. Oppgavene er laget slik at
elevene må vise at de har forstått reglene, og at de
faktisk klarer å anvende dem. Fargerike, morsomme
illustrasjoner støtter opp under elevenes forståelse.
En kortfattet regel eller forklaring med eksempler
innleder hvert oppslag. Bakerst i hvert hefte er det
en repetisjonsside, som også kan brukes som test.
Heftene selges i pakker på fem stykker.
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Hanne Solem
Sett inn støtet. Ord med sj-lyd
og kj-lyd
15 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-492-1559-1
Sett inn støtet NORSK er en
serie hefter som gir systematisk
trening i utvalgte tema innenfor rettskriving og språklære. Heftene kan brukes til innlæring, øving og repetisjon. Hvert hefte behandler ett tema: Temahefte
1: Dobbelt konsonant. Temahefte 2: Ord med sj-lyd og
kj-lyd. Temahefte 3: Tegnsetting. Heftene gir elevene
god anledning til å trene mye og variert på det aktuelle temaet. Oppgavene er laget slik at elevene må
vise at de har forstått reglene, og at de faktisk klarer
å anvende dem. Fargerike, morsomme illustrasjoner
støtter opp under elevenes forståelse. En kortfattet
regel eller forklaring med eksempler innleder hvert
oppslag. Bakerst i hvert hefte er det en repetisjonsside, som også kan brukes som test. Heftene selges i
pakker på fem stykker.
Hanne Solem
Sett inn støtet. Tegnsetting
15 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-492-1561-4
Sett inn støtet NORSK er en
serie hefter som gir systematisk
trening i utvalgte tema innenfor
rettskriving og språklære. Heftene kan brukes til innlæring, øving og repetisjon. Hvert hefte behandler
ett tema: Temahefte 1: Dobbelt konsonant. Temahefte
2: Ord med sj-lyd og kj-lyd. Temahefte 3: Tegnsetting.
Heftene gir elevene god anledning til å trene mye og
variert på det aktuelle temaet. Oppgavene er laget slik
at elevene må vise at de har forstått reglene, og at de
faktisk klarer å anvende dem. Fargerike, morsomme
illustrasjoner støtter opp under elevenes forståelse.
En kortfattet regel eller forklaring med eksempler
innleder hvert oppslag. Bakerst i hvert hefte er det
en repetisjonsside, som også kan brukes som test.
Heftene selges i pakker på fem stykker.
Bjørn Grinde
Den menneskelige dyrehage. En reise i alternative
levemåter
317 sider
Flux forlag, 2012
ISBN: 978-82-92773-51-2
Norge topper internasjonale statistikker for levekår,
men likevel får rundt halvparten av befolkningen
psykiske problemer i løpet av livet. Velferdssamfunnet tilfredsstiller ikke alltid sinnets behov.
En moderne zoologisk hage skreddersyr dyrenes
livsbetingelser etter artens iboende natur. Slik er
det ikke i den menneskelige dyrehage. Mye tyder
på at vi ikke er skapt for den boformen som dominerer vårt samfunn. Bjørn Grinde har reist jorden
rundt for å studere og lære av mennesker som lever
i alternative «innhegninger». Jakten på livslykken
har ført ham til urfolk, økolansbyer og klostre i
fire verdensdeler. Det blir en personlig reise med
en forskers utgangspunkt: Hva slags nærmiljø er
arten menneske best tilpasset? Hvor kan forfatteren finne lykken, og hvilke lærdommer tar han
med seg hjem?
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STIPENDBØKER
Øyvind Kvalsnes
Etikk og samfunnsansvar
161 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-02038-9

Denne boken er en innføring
i etikk og samfunnsansvar.
Den er tilpasset undervisningen på økonomi og
administrasjon studiene. Boken består av 22 korte
kapitler fordelt på fire tematisk hoveddeler: Del 1,
«Etikkens verktøy», tar for seg hvordan begreper
og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere
utfordrende situasjoner. Del 2, har overskriften
«Moralpsykologi», og tar for seg selve grunnlaget
for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang
mellom mennesker. Del 3, «Det økonomiske mennesket», drøfter ulike varianter av oppfatningen
om at hver og en av oss først og fremst er ute etter
å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten
og begrensningene til et slikt menneskesyn? Del 4,
«Bedriften», ser på utfordringer som kan oppstå
for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar
utover å drive lønnsomt.
Bjørn Westlie
Hitlers norske budbringere
191 sider
Aschehoug, 2012
«Selv i de flotteste bygningene, hvor rike jøder bodde,
var det en urenslighet som
gjorde at man hurtigst mulig
fjernet sig lengst mulig vekk
fra denne avskyelige rase.» Slik beskrev den norske
krigskorrespondenten Osvald Olsen den polske
byen Lubin etter at den ble okkupert av tyske
tropper i krigen mot Sovjetunionen. Olsen var en
av de rundt 50 norske journalistene som vervet seg
til Adolf Hitlers propagandahær som krigskorrespondenter på Østfronten under annen verdenskrig. Osvald Olsen er en av de tre reporterne som
følges spesielt i boken Hitlers norske budbringere. De
norske SS-reporterne var ikke vanlige journalister,
men måtte verve seg som soldater for å kunne skrive fra fronten. De var journalister med plikt og rett
til å drepe ikke bare med ord, men også med kuler.
Krigsreporterne formidlet jødehat og hets mot
alle som ikke var nordmenn eller germanere. De
bidro derfor også til nazifiseringen av norsk presse.
Det brutale og hatefulle språket deres i artikler fra
Østfronten, i aviser som Aftenposten og Fritt Folk,
skulle mane andre til kamp mot kommunister og
jøder. I Bjørn Westlies nye bok fortelles for første
gang historien om de norske krigsreporterne som
arbeidet for Hitler og SS.
Niels Gunnar Juel, Hans
Petter Faugli og Tom Clement
Ludvigsen
Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet
333 sider
Fagbokforlaget, 2012
Klinisk undersøkelse er helt
sentralt ved diagnostikk av plager fra bevegelsesapparatet. Det finnes et stort antall
undersøkelser for de ulike kroppsregionene, noe som
kan være forvirrende for mange. Undersøkelsene

som presenteres i denne boken, er sentrale for alle
faggrupper som jobber med muskel- og skjelettplager. De utvalgte testene tilfredsstiller så langt som
mulig vitenskapelige kriterier. Litteratursøkene er
supplert med gjennomgang av relevante lærebøker
og erfaringsbasert kunnskap fra forfatterne, som
til sammen har godt over 100 års yrkeserfaring på
dette feltet. Torstein Husby og Tomm Kristoffersen
har gitt viktige bidrag til kapitlene om albue, hånd
og fot. Målgruppen for boken er alle som arbeider
med diagnostikk og behandling av muskel- og
skjelettlidelser eller driver studier på dette området.
Hovedmålsettingen med denne boken er å bidra til at
valg, utførelse og tolkning av kliniske undersøkelser
skal bli så lik som mulig. Boken har en tilhørende
nettressurs der undersøkelsene vises kort i videoer
med samtidig forklaring, slik at en lett skal kunne se
utførelsen i praksis.
Herman Kristoffersen og
Tone Lein
Til verdens ende
285 sider
Eget forlag, 2009
ISBN: 978-82-30-312797
Herman Kristoffersen og Tone
Lein har reist til verdens ende.
En tidlig januarmorgen forlater
de London om bord på et siciliansk lasteskip. Ferden
går til storbyhavner i Europa og Vest-Afrika. Over
monsunbeltet i Atlanterhavet. Langs østkysten av
Sør-Amerika gjennom byer med kjente navn fra sjøfartshistorien. Derfra fortsetter de til lands gjennom
Patagonia til Ildlandet på sydspissen av Argentina.
Til slavehandelens etterkommere i det tropiske Brasil.
Piratenes, kokainhandlerne og finansakrobatenes
mekka, Panama. Til Verdens ende er en reiseskildring
som forteller om deres opplevelser på turen, og hva
begrepet «verdens ende» innebærer for dem. Mer enn
femti illustrerte reisebrev med inntrykk og samtaler
med mennesker de møter, gjør at du kan være med
på ferden fra første dag til hjemkomsten lille julaften
2008.

Anders Heger
Egner. En norsk dannelseshistorie
519 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-39997-9
Thorbjørn Egner var født på
Kampen langt øst i Kristiania
i 1912, i et samfunn med høy
barnedødelighet, groteske
klasseskiller og reell fare for voldelig samfunnsomveltning. Fire tiår og to verdenskriger senere skrev
han sine bøker fra en kommunalt finansiert villa på
Ullern, betalt av fellesskapet for å sikre billedkunstneres vilkår, til et publikum han trygt kunne gå ut
fra at omfattet alle samfunnslag, på vei til samme
skole, med samme forståelse av hvordan verden så
ut og med de samme drømmer om morgendagen. I
Anders Hegers biografi meisles bildet av Thorbjørn
Egner ut som samfunnsbygger og samfunnsarkitekt.
De litterære analysene av så vel Karius og Baktus,
Hakkebakkeskogen og Folk og røvere i Kardemomme by
speiler utviklingen av sosialdemokratiets fremvekst –
det er et betydelig stykke tekst som angår og berører
generasjoner av nordmenn. Og som undertittelen
peker på: Det er en dannelseshistorie. Om oss.

John Gangdal og Bjørg
Gjestvang
Trond Bolle. Alles helt, min
mann
258 sider
Kagge, 2012
ISBN: 978-82-489-1195-1
Orlogskaptein Trond Bolle var
Norges høyest dekorerte spesialsoldat i moderne tid da han ble drept i en veibombe
i Afghanistan 27. juni 2010. Bolle skulle ut på et siste
oppdrag for å erstatte en såret kollega. Da var det
mye som ikke stemte. Flere av hans nærmeste venner
advarte ham. De ante at den største fienden nå ikke
lenger var Taliban, men at den erfarne offiseren selv
var i ferd med å miste troen på krigen. Enken Bjørg
Gjestvang forteller om hvordan det var å leve sammen
med en mann som stadig gjennomførte livsfarlige
oppdrag bak fiendens linjer, både som marinejeger og
hemmelig agent for etterretningstjenesten. Det siste
han spurte Bjørg om i en telefonsamtale dagen før
den skjebnesvangre kolonnen la ut fra militærleiren
i Meymaneh, var om de to guttene deres hadde det
bra, og om den vakre hurdalsrosen hjemme i hagen
sto i blomst. Bare kort tid senere prydet rosen kisten
hans. Dette er historien om en unik krigshelt, om
heltedåder, kjærlighet og tap.
Line Wittek
Læring i og mellom mennesker – en innføring i sosiokulturelle perspektiver
233 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-36471-7
Hva er kunnskap? Hva er
læring? Hvilken rolle spiller andre (med særlig vekt
på læreren) for hva og hvordan vi lærer? Hvilken betydning har språk (generelt) og skriving
(spesielt) i læreprosesser? Dette er spørsmål som
blir behandlet i denne boken som er en praksisnær
innføring i sosiokulturell forståelse for læring.
Læring er ikke bare prosess som foregår i det
enkelte mennesket. Tenking og læring skjer også
i samspill med andre innenfor en kultur. Sentralt
i dette samspillet står metoder og hjelpemidler
som er utviklet i generasjoner før oss. Læring i og
mellom mennesker kom ut første gang i 2004 og blir
brukt ved mange lærerutdanningsinstitusjoner som
en første innføring i sosiokulturell læringsteori. I
denne reviderte utgaven har forfatteren skrevet et
nytt kapittel om læringsbaner og lagt til en rekke
nye praktiske eksempler fra klasserommet og andre
steder hvor mennesker lærer sammen. Skolens
viktigste oppgave, hevder forfatteren, bør være å
organisere læringsaktivitetene på en slik måte at
elevene involverer andre i sin tenking.
Svein Lie
Det digitale språket
118 sider
Ling forlag, 2011
De nye, digitale mediene har
skapt nye språklige uttrykksformer. Denne boken gir en
oversikt over disse og hva som
kjennetegner språket i tekstmeldinger (sms) og i ulike sjangre på Internett.
Boken er tenkt både for studenter og andre som er
interessert i emnet.

STIPENDBØKER
Ole Petter Askheim
Empowerment i helse- og
sosialfaglig arbeid. Floskel,
styringsverktøy eller frigjøringsstrategi
214 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-42850-8
«Empowerment» er blitt et svært populært begrep
innenfor helse- og sosialfagene. Fagpersonene
skal bidra til at brukere av ulike velferdstjenester
kommer ut av sin avmaktssituasjon og mobiliserer
styrke til å få makt og styring over egne liv. På
grunn av de positive assosiasjonene er empowerment blitt noe mange vil ha et eierforhold til, og
begrepet gis et innhold og brukes i sammenhenger
som står langt fra dets radikale og samfunnskritiske utgangspunkt. På bakgrunn av ulike teoretiske
tilnærminger går boken konkret inn på dilemmaer
og utfordringer empowerment innebærer for fagpersoner innenfor det helse- og sosialfaglige feltet.
Hovedbudskapet er at om en ønsker å arbeide etter
et empowerment-perspektiv, fordrer det kritisk
refleksjon rundt så vel teoretiske begreper som egen
yrkesutøvelse.
Evy Johanne Håland
Konkurrerende ideologier i
gresk religion før og nå
327 sider
Licentia, 2011
ISBN: 978-82-8258-064-9
Konkurrerende ideologier i gresk
religion før og nå, er en oppfølging av forfatterens tidligere
bok, Greske fester, moderne og antikke: En sammenlignende undersøkelse av kvinnelige og mannlige
verdier, og fokuserer på forholdet mellom offisiell
og folkekult i dagens og antikkens Hellas, slik det
kommer til uttrykk gjennom forholdet mellom
konkurrerende ideologier eller forholdet mellom
ideologi og mentalitet. Det kommunikative aspektet ved den religiøse festen står sentralt. Boken
trenger dypere ned i gresk kultur. Og leseren kan
bli kjent med andre sider av Hellas enn det bildet
som i dag dominerer nyhetsbildet som følge av den
økonomiske krisen landet går gjennom. Det sammenlignende perspektivet er en tematikk med stor
relevans både for å forstå Den europeiske union,
som ekspanderer østover, og ellers i dagens globale
situasjon. Forfatterens studier fra dagens Hellas
illustrerer et samfunn som har sine egne logikker.
Dette er høyaktuelt i dagens forskning for øvrig,
der globalisering og internasjonalisering er aktuelle
temaer.

Inger Nordal, Dag O. Hessen
og Thore Lie
Kristine Bonnevie. Et forskerliv
437 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-34580-8
For nøyaktig 100 år siden ble
Kristine Bonnevie professor i
zoologi, og dermed også Norges første kvinnelige professor.
Dette til tross for samtidens, og ikke minst farens,
oppfatning om at utdanning ikke var noe å strebe

etter for unge piker. Med utnevnelsen ble hun en
pionér og et forbilde for senere kvinnelige akademikere. Men Bonnevie var mer enn kun en kvinnelig
pionér. I en tid da den moderne naturvitenskap ble
formet var hun også en faglig frontfigur. Hun omgikkes vitenskapsfolk som Albert Einstein og Marie
Curie, og hun var nær kollega og samarbeidspartner
med sentrale internasjonale aktører som arbeidet seg
innover mot cellekjernen i jakten på arvelighetens
gåter og livets innerste hemmeligheter. Sammen
forteller nå Inger Nordal, Dag O. Hessen og Thore
Lie endelig Kristine Bonnevies historie. Dette er
en fortelling om en kvinne som erobret akademiske
bastioner og dermed viste vei for senere generasjoner
av kvinnelige akademikere, men boken om hennes
liv gir også et innblikk i en unik epoke i norsk og
internasjonal forskning.
Ingrid Spilde
Nysgjerrig på… Hvordan
verden ble til
88 sider
Mangschou, 2011
ISBN: 978-82-8238-021-8
Nysgjerrig på hvordan verden
ble til? Visste du at universet
kom fra ingenting, eller at du
er laget av gammelt stjernestøv? I denne boka kan
du få svar på hvordan verden ble til, og hvordan
forskerne har funnet det ut. Du kan også lese om
verdens største maskin og om uløste mysterier.
Nysgjerrig på ... er en fagbokserie for barn om
forskning og vitenskap, utgitt i samarbeid med
Nysgjerrigper i Norges forskningsråd. Les også
første bok i serien, Nysgjerrig på edderkopper, tildelt
Kulturdepartementets fagbokpris.
Helge Andreas Pareli Notland
Opera i skolen. Om produksjon av opera og musikaler i
skolen
149 sider
Pareli productions, 2011
ISBN: 978-82-303-1956-7
Opera i skolen er en praktisk
og metodisk beskrivelse av
hvordan man kan lage opera og musikaler i grunnskolen. Boken er rettet til lærere i grunnskole og
videregående skole, samt studenter ved høgskoler
som har lærerutdanning og praktisk-estetiske fag
(musikk, dans, drama, norsk, kunst og håndtverk
og kroppsøving). Komposisjon og skapende arbeid
som tverrfaglige tema er viktige elementer i læringsprosessene. Helhetlig læring, der både kropp,
følelser og intellekt blir stimulert er målet for å
oppnå kunnskap. To utprøvede prosjekter, som
forfatteren selv har laget, er inkludert og gjengitt
som konkrete eksempler gjennom hele prosessen.
Helge Iberg
Når tiden er inne, er det alltid
for seint
203 sider
Schibsted, 2012
ISBN: 978-82-516-5781-5
Når tiden er inne, er det alltid
for seint er en samling gjennomreflekterte korttekster og aforismer. Boken
bugner av kvasse provokasjoner og frydefulle
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tankevekkere. Dette er Helge Ibergs personlige
vitnesbyrd om en kultur i forandring. Men først
og fremst er tekstene preget av forfatterens ubehag
ved tiden vi lever i. Samtid er i dag nærmest en
moralsk størrelse og et språklig mantra som gir
kulturkroner når prosjekter skal evalueres. Å være
aktuell er blitt viktigere enn talent og oppriktighet,
mener Iberg. Denne samtidsfromheten er en ny
fundamentalisme som gjør seg lekker ved å speile
tiden. Det betyr som oftest å mangfoldiggjøre dens
feiltrinn eller å forlyste oss med dens vulgariteter.

Liv Hilde Boe
Bokhandleren på Grønland.
Meningers mot mellom to
kulturer
255 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-36822-7
Muhammad Anwar Soofi kom
til Norge i 1974. Han hadde
en høy utdannelse fra Pakistan, men har jobbet på
gulvet hele sitt norske liv. Nå driver han en liten
bokhandel på Grønland. Soofi har en litt annen
stemme enn mange av første- og andregenerasjons innvandrere som gjør seg gjeldende i norsk
offentlighet, men kanskje nettopp derfor er han
viktig å lytte til. Han forteller usedvanlig åpent
om sitt liv i Pakistan og Norge, om sine erfaringer
og sine tanker om det å være tokulturell i Norge.
Han har engasjert seg kraftig i norsk-pakistansk
foreningsliv, der han iblant har høstet storm for
sine synspunkter. Soofi er en av våre mange nye
landsmenn, og hans barn og barnebarn er borgere
av framtidens norske samfunn. Men hva vil det si å
være norsk i dag? Denne boken gir viktige innspill
til en debatt om «det norske».
Torild Skard
Maktens kvinner. Verdens
kvinnelige presidenter og
statsministre 1960-2010
537 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-01957-4
Det politiske lederskapet over
hele verden er og har alltid
vært dominert av menn. Hva har skjedd når mønsteret brytes, og den valgte eller utpekte statslederen er en kvinne? Har samfunnets normer endret
seg, levestandarden blitt bedre, politikken blitt mer
representativ? Hvorfor har noen kvinner engasjert
seg i en tøff politisk mannsverden, og hvordan har
de kommet helt til topps? Og når det er en kvinne
og ikke en mann som er toppleder, spiller det noen
rolle for beslutningene som blir tatt, og politikken
som føres? Torild Skard har i denne boken tatt for
seg alle kvinnelige statslederne i FNs medlemsland
etter 2. verdenskrig. Disse presenteres med sideblikk til utviklingen politisk, økonomisk, sosialt og
kulturelt i disse tiårene, internasjonalt og regionalt
så vel som nasjonalt. Familien, oppvekst og levnetsløp blir beskrevet sammen med begivenhetene
som førte til at de ble statsledere. Hvilke forhold
har spilt inn når de gikk til topps? Hva fikk de
kvinnelige lederne gjort? Fungerte de i hovedsak
som mennene de var omgitt av, eller gjorde de noe
som forandret forholdene for kvinner i samfunnet?
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STIPENDBØKER
Yvonne Dengin
Moderne naturhager
165 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02-34931-8

Den moderne naturhagen
er en glede for øye og sinn.
Den er sjarmerende ustriglet,
inviterer til rekreasjon og
utfoldelse, er lettstelt og klarer seg selv det meste
av tiden! Men i naturnære områder må plantevalg og materialbruk føye seg uanstrengt etter
omgivelsene, påpeker forfatteren, enten det er hus
eller hytte på fjellet, ved sjøen eller i skogen. For
kolonihagens landlige idyll kan løsningene være
mer løsslupne. Det gjelder å velge planter som er
tilpasset klimaet, som tåler vind, kulde, sol, snø,
salt eller kalk, men også å velge materialer som
står i stil med miljøet, som stein/skifer, tre, singel,
potter, tønner og krukker. Og det er viktig å ha et
åpent blikk for eiendommens muligheter når man
anlegger stier og sittegrupper, plasserer belysning,
utekjøkken eller bålfat. Yvonne Dengin veileder
kyndig og inspirerende om hvordan du kan skape
din egen oase, samtidig som du tar hensyn til omgivelsene. Boken er smekkfull av tips og inneholder
også en fyldig planteliste for de ulike landskapstypene. Drømmehagen som er solid plantet i norsk
virkelighet, er innenfor rekkevidde!
Dag Hoel
Veien til Damaskus. En reiseskildring
314 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-430-0667-6
Veien til Damaskus er en unik
reiseskildring, som også tar
opp brennaktuelle temaer.
Dag Hoels langsomme reise fra Jerusalem til Syrias
hovedstad (30 mil på ni uker) går i Paulus’ fotspor,
gjennom et landskap som så til de grader har formet
også vår egen kultur og historie. Veien til Damaskus er fortellingen om en moderne pilegrimsreise.
Forfatteren går, sykler og haiker i sporene til Paulus,
Saladin, Mark Twain og Moshe Dayan. Med et
ønske om å forstå vår felles fortid tar han utgangspunkt i religionshistoriske myter og fortellinger og
viser hvordan en jødisk messiaskult utvikler seg til
kristendom. Området han beveger seg i er et lappeteppe av trosretninger. Hvordan lever folk med
dette? Sammen med det historiske stoffet forteller
Hoel spennende og engasjerende om møtet med
menneskene underveis, som er preget av samtidens
politiske og religiøse konflikter. Opprøret i Syria
skapte vanskeligheter for forfatteren, men han
klarte å komme inn i landet og fullførte sin ferd til
Damaskus.
Siri Sandberg Meløy
Polarheltinner
240 sider
Gyldendal, 2012
ISBN: 978-82-05-4132-2
For første gang portretteres de
heftigste polarkvinnene våre,
samlet i én bok. Sju kvinner
fra fangstliv, ekspedisjoner og
forskning de siste 100 år; den eldste vandret alene
langs Svalbards kyst i 1907, den yngste har akkurat

besteget sin femte 8000-meter. Boken byr på en
dramatisk alenefødsel i en fangsthytte, orkaner,
polpunkt, isbjørn- og sponsorjakt - krydret med
latter, drømmer, politikk og spinnvill kjærlighet.
For disse kvinnene forlot det trygge, og har satt
spor etter seg, både i nådeløs natur, polarhistorien
og i mange mannehjerter. Boken avslører ukjente
fakta og nye fortellinger, og prøver å forklare denne
dragningen mot isbaks, kulde, ro og ensomhet. Du
møter blant andre Cecilie Skog, Wanny Wolstad
og Monica Kristensen.
Odd Tore Kaufmann, Audun
Rojahn Olafsen og Kari
Rikheim
Matte overalt. 4a. Grunnbok
bokmål
128 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7916-3
Matematikken er overalt rundt oss. Med eksempler
fra elevenes egen erfaringsverden gir Matte overalt
en spennende innføring i matematikkfaget. Elevene arbeider med varierte og meningsfylte oppgaver
og aktiviteter. Matte overalt vektlegger utforskende
aktiviteter, refleksjon, undring og kreativitet og gir
utfordring til alle elevene.
Odd Tore Kaufmann, Audun
Rojahn Olafsen og Kari
Rikheim
Matte overalt. Arbeidsbok
nynorsk
144 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-11-01769-7
Matte overalt er eit læreverk i matematikk for
grunnskulen. I Matte overalt er matematikk både
interessant og utfordrande. Eit stort og mangfaldig
oppgåveutval og gode, praktiske lærarrettleiingar
gjer det lett å lage spennande og varierte opplegg
utan mykje førearbeid. Matte overalt formidlar
matematikken gjennom situasjonar som elevane
kjenner igjen, motiverer elevane gjennom opne og
utforskande oppgåver og ein fornuftig progresjon,
og gjer det enkelt for læraren å planleggje og gjennomføre god, variert undervisning.
Even Sandvik Underlid
Det nye Cuba. Reisefortellinger
367 sider
Manifest, 2012
ISBN: 978-82-92866-41-2
Raúl Castro har tatt over
makten, og Cuba har fått
nye allierte i Latin-Amerika.
Den verste økonomiske desperasjonen under den
spesielle perioden etter Sovjetunionens fall er over.
Mange illusjoner har gått tapt. Men samtalene på
gata er fortsatt de samme: Én har vært utro i såpeserien «La Novela». Sukkeret er stadig vanskelig
å få tak i. Og naboene ber det høylytte dominolaget om å flytte seg. I Det nye Cuba tas vi med til
reggaetonsosialismens land. Vi blir kjent med de
regimetro og kritiske stemmene, drikker kraftig
svart kaffe med filmregissøren Fernando Pérez,

forfatteren Leonardo Padura og Aleida Guevara,
datteren til revolusjonsikonet «Che». En romantisk
«island in the sun» eller et brutalt diktatur? Forfatter Even Underlid nyanserer svart/hvitt-bildene og
viser fram et komplekst og motsetningsfylt Cuba.
Fra hverdagshistorier til historiske analyser: Det
nye Cuba byr på morsomme og bilderike reisefortellinger fra den myteomspunne øya i Karibia.
Svein Øverland
Stalking. Forståelse, risiko og
håndtering
188 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-450-0781-7
Stalking har lenge vært
forbundet med berømte
personer som blir forfulgt og
plaget. Ny kunnskap viser derimot at forekomsten
er langt mer vanlig enn tidligere antatt, og at det
kan ramme hvem som helst. Stalking innbefatter
uønsket kontakt, trusler, skadeverk og vold. Den er
ofte motivert av et ønske om hevn, kjærlighet eller
dominans, men kan også skyldes vrangforestillinger. Stalking. Forståelse, risiko og håndtering er den
første læreboka som er utgitt om temaet på norsk.
Boken gir en innføring i fenomenet og en oversikt
over ulike klassifikasjonssystemer og retningslinjer
for risikovurdering. Den gir også anbefalinger om
hvordan ofrene best kan beskytte seg og begrense
skadevirkningene av stalking. Boken er beregnet
på studenter innenfor psykologi og helsefag. Den
vil også være nyttig for fagpersoner som møter
utøvere eller ofre for stalking i sitt arbeid innenfor
barnevern, psykisk helsevern og rettsapparatet.
Amal Aden
Om håpet glipper, er alt tapt.
Homofile flyktninger
109 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-35205-8
Homofil. Minoritet. En
kombinasjon som sprenger
grenser og utfordrer. I denne
sterke dokumentaren fra Amal Aden møter vi både
hennes personlige historie og historiene til andre
homofile minoritetspersoner som kjemper for å
bli respektert. Amal Aden, som i 2011 sto offentlig
fram som lesbisk, skildrer de store kostnadene
åpenhet om legning kan ha i ulike minoritetsmiljøer. Denne boken viser at kampen for seksuell frihet
og likestilling ikke er over i Norge anno 2012.
Bjørn Ousland
Nansen over Grønland
50 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 978-82-02 37699-4
Fridtjof Nansens første
ekspedisjon i 1888 revolusjonerte polarutforskningen.
Seks nordmenn overlates til
naturkreftene i drivisen utenfor Grønlands østkyst.
Mottoet er vestkysten eller døden. En spennende
illustrert beretning som følger opp Ouslands polarbøker Nordover og Sydover. Boken var blant annet
nominert til kulturdepartementets litteraturpris,
og brukt i kampanjen Bok for alle i 2010.

JUS

Søksmål i kjølvannet
av konkursen i
Orion Forlag
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FORLAG KONKURS: Går royalty til forfattere tapt når forlaget går over ende?

NFF har gått til sak for å få en rettslig prøving av om restopplagene fra et forlags konkursbo kan selges,
uten at forfatterne får én krone i royalty av den nye pengestrømmen. De saksøkte har i ulike perioder etter
konkursåpningen hatt rådighet over restbeholdningen av bøker. NFF har søkt om å få føre saken som et
gruppesøksmål som vil kunne omfatte alle forfattere som hadde royaltyavtale med Orion Forlag og bøker
som inngikk i konkursboets varelager. Retten har gitt de saksøkte tilsvarsfrist til 19. februar, tre uker etter at
dette skrives.
Tekst: Jan Terje Helmli

Da Orion Forlag gikk konkurs,
var det over 150 000 usolgte bøker
i boet. Både bøkene og andre av
forlagets aktiva var pantsatt for
betydelige beløp. Bostyrer besluttet få dager
etter konkursåpningen å oppgi konkursboets
beslag i bl.a. varebeholdningen, fordi det ble
antatt at størrelsen på de pantesikrede kravene
var langt større enn realisasjonsverdien av de
pantsatte objektene. Dermed ble det overlatt
til styret i forlaget å finne løsninger for bl.a.
restopplagenes videre skjebne.
Én vinner – mange tapere?
Etter noe tid ble restopplagene overtatt av én av
panthaverne, Media Bergen AS. Senere ble det
stiftet et nytt selskap som fikk navnet Forlaget
Orion AS. Én person har vist seg å stå sentralt
i hele hendelsesforløpet: Ove Grønnevik. Han
eier Grønnevik Holding AS 100 %, som eier
Media Bergen AS 100 %, som eier Forlaget
Orion AS 100 %. Media Bergen eide også 51 %
av Orion Forlag fra 2008, og Grønnevik satt
selv i forlagets styre ved konkursåpningen. Før
konkursen var Orion Forlag kontraktsforpliktet
til å betale royalty til forfatterne sine. Krav på
opptjent, men ikke utbetalt royalty, viste seg å
være verdiløse som følge av konkursen. Dette
er dessverre en økonomisk realitet som ofte
rammer de usikrede kreditorene når debitor
går konkurs.
Etter konkursen har de samme forfatternes bøker blitt solgt uten at forfatterne har
mottatt royalty, og det er grunn til å anta at
dette ikke skyldes en glipp, men bevisste valg.

De saksøkte har altså utnyttet åndsverkenes
markedsverdi til å skape en ny pengestrøm,
uten å dele noen av de friske pengene med dem
som har skapt disse åndsverkene. Om dette
skulle være i samsvar med norsk lovgivning,
betyr det at forfatternes tap fortsetter å øke
etter at konkursboet for øvrig er oppgjort. Det
er en stor tilleggsbelastning for en gruppe av
kreditorer som i utgangspunktet har en ytterst
svak stilling når et forlag går konkurs. Finnes
det f.eks. andre kreditorer som gir debitor inntil
17 måneders usikret betalingshenstand, mens
gjelden fortsetter å øke, slik forfattere gjør når
de må vente helt til utgangen av mai neste år
før de får utbetalt royaltyen sin for salg som har
funnet sted nå i begynnelsen av januar?
Gir normalkontraktene og åndsverkloven
forfatterne tilstrekkelig vern?
I stevningen har vi bl.a. anført: «Normalkontraktens royaltysystem er slik at en forfatter
ikke har noe krav på royalty før en bok er solgt
i detaljistleddet. Forfatterens samtykke til slikt
salg er selvsagt betinget av at man i det minste
opptjener retten til den avtalte royalty fra forlaget, selv om den faktiske betalingen senere skulle
utebli som følge av f.eks. forlagets konkurs.
Når de saksøkte har valgt å se bort fra
betingelsen om at forfatterne skal ha en royalty av den friske pengestrømmen, skjer det
altså ikke salg med forfatternes samtykke. At
et eksemplar av et verk blir solgt med opphavsmannens samtykke, er et vilkår for at eksemplaret kan spres videre blant allmennheten, jf.
åndsverkloven § 19, første ledd. De saksøktes
salg av bøker oppfyller ikke dette kravet. Den
foran nevnte bestemmelsen i åndsverkloven §
39b setter rammer for overdragelse av opphavs-

rett, og bestemmelsen i siste punktum annet
ledd fastslår: «Overdrageren vedblir å være
ansvarlig for at avtalen med opphavsmannen
blir oppfylt.» Om det skulle være slik at opphavsmannens rett til royalty av fremtidig salg
var tatt fra ham, blir bestemmelsen meningsløs.
Dersom de saksøkte skulle tillates å selge en
forfatters bøker uten å avregne royalty, blir
selve opphavsretten til verket av liten verdi.
Det er selvsagt ikke noe marked for å selge
det samme verket på annen måte så lenge de
saksøkte fortsetter å betjene markedet med et
restlager av bøker som prissettes uten hensyn
til alminnelige lønnsomhetskrav i forleggeriet.»
NFF dekker kostnadene
Kostnadene ved å fremme saken som gruppesøksmål vil bli båret av NFF. Det vil ikke
bli krevet av noen enkeltforfatter – medlem av
NFF eller ei – at vedkommende skal være med
på å dekke sakens omkostninger for tingretten,
uten hensyn til sakens utfall.
Gruppesøksmål kan tillates i to varianter,
enten i form av at alle potensielle saksøkere
anses å være medlem av gruppen, med adgang
for den enkelte til å tre ut, eller i form av en
gruppe som hver enkelt potensiell saksøker
aktivt må velge å tre inn i. NFF har tilbudt seg å
være grupperepresentant, hvilket bl.a. innebærer ansvar for å sørge for at gruppemedlemmene
holdes forsvarlig orientert om gruppesøksmålet.
Vi er i gang med å innhente kontaktinformasjon for forfattere som kan være berørt.
Vennligst send en e-post til jth@nffo.no eller
ring 22 94 32 15 om du er blant dem og ikke har
hørt fra oss.

MEDLEMSINFORMASJON

Velkommen til Den faglitterære årskonferansen
og årsmøtet på Scandic Fornebu!
16.-17. mars er alle NFFs medlemmer invitert til en helg på Scandic Fornebu til faglige og sosiale aktiviteter!
Programmet har i år temaet «formidling».
NFF arrangerer paneler knyttet til formidling av sakprosa
– hvordan nå ut med det du
skriver og oversetter? Hvordan
få oppmerksomhet i presse og
i sosiale medier? Hvordan
skrive bedre? Om kvelden
lørdag 16. mars blir det festmiddag, og søndag årsmøte
for NFF og Det faglitterære
fond. Egenandelen for helga er
600 kroner og egenandelen for
reiseutgifter (på billigst mulige
måte) er 300 kroner (detaljerte
betingelser for reiserefusjon
legges ut på våre nettsider
i forbindelse med påmeldingen). Hotellet ligger ved
Skøyen stasjon i Oslo og det
går skytteltrafikk fra stasjonen
for å frakte gjester til hotellet.

Torbjørn Færøvik. Foto: Wikipedia

Du kan velge mellom følgende fire parallellseminar (kryss av på «min
side» for hvilket du vil delta på) fra kl. 16 – 17.30:
1. Hvordan fange leseren? Med forfatter og foredragsholder Atle Næss .
2. Hvem skal hjelpe fremtiden. Om muligheter og ansvarsfordeling i en
overlesset skolebutikk. Med Egil Børre Johnsen, Eva Bratvold,
Alexander Henriksen.
3. Fra forskning til hverdagskost. Med Henrik Svensen, Sunniva Johanne
Rose, Bjørn Hallvard Samset, Nina Kristiansen og Annik Magerholm Fet.
4. Hvordan kan vi bli flinkere til å formidle oversatt sakprosa? Med
Alexander Leborg, Inge Pommerel, Arnhild Skre, Johan Tønnesson,
Asbjørn Øverås og Lars Holm-Hansen.

Gå inn på «Min side» på www.nffo.no for å melde deg på! (Du kan eventuelt
ringe NFFs sentralbord på 22 12 11 40 om du trenger hjelp til påmelding).
Oppmøte og registrering: Fra kl 10.00. Plenumsforedraget avholdes fra
kl 11.15, etter offisiell åpning kl 11.00. Plenumsforedraget «Hvordan bli
synlig som forfatter?» har Torbjørn Færøvik (bildet) som hovedtaler og i
panelet sitter kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Knut Olav Åmås,
PR-rådgiver og partner i Kulturmeglerne, Anne Berentsen og Ida Aalen,
forfatter av En kort bok om sosiale medier.

Scandic Fornebu.

Nye medlemmer
Per 30. januar har NFF 5426 medlemmer. I perioden 20. november til 30. januar har vi gleden av å ønske følgende velkommen
til medlemmer av NFF:
Forfattermedlemmer:
Mikkel Berg-Nordlie
Asta Marie Bjorvand Bjørkøy
Jan Oscar Bodøgaard
Gilles Dossou-Gouin
Astrid Sverresdotter Dypvik
Asbjørn Eidhammer
Bjørn Engebretsen
Tone Fløtten
Yvonne Fritze
Asbjørn Gjærde
Joar Haga
Anne Halvorsen

Agnar Hegrenes
Eirik Helleve
Ragnhild Maria Hauglid Henden
Kjetil Erling Henriksen
Arne Johansen Ijäs
Lars Iversen
Kjerstin Cecilie Dyveke Jacobsen
Ole Kallelid
Kjersti Karlsen
Prableen Kaur
Karl Knapskog
Linn Elise Heimro Kristiansen
Siri Lange

Se flere nyheter på www.nffo.no

Ingrid Loftesnes
Eifred Markussen
Kjell Bjørn Minde
Gitte Mose
Audun Mosevoll
Kolbjørn Nesje Nybø
Petter Pettersen
Eiliv Sandberg
Nora Simonhjell
Jon Sletvold
Barbro Thorvaldsen
Stein Aabø
Ida Aalen

Bjørn Willy Åmo
Dobbeltmedlem:
Lynn Claire Feinberg
Jan Sunder Halvorsen
Arild Rønsen
Kirsti Solveig des Bouvrie Thorsen
Stein M. Wivestad
Oversettere:
Gøril Eldøen
Refik Gefur

