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LEDER

En gang i tidenes morgen søkte foreningen om 
medlemskap i det som het Norges Kunstnerråd. 
Da krevdes en lengre utredning om hvorvidt 
faglitterære forfattere var kunstnere eller ikke, 
eller hvor mye kunstner en faglitterær forfatter 
egentlig var. Til slutt klarte vi å overbevise opp-
takskomiteen om at en tilstrekkelig stor prosent-
andel av en faglitterær skribent var å anse som 
kunstner, og  vi ble innvilget medlemskap. Dette 
var på slutten av 1980-tallet. Kort tid etter ble 
Kunstnerrådet nedlagt, men verden har likevel 
gått et par skritt framover. 
 Med jevne mellomrom er det gjort under-
søkelser av kunstnernes økonomi og arbeids-
forhold. Lenge var NFF-medlemmer utenfor 
det gode selskap, men på midten av 1990-tallet 
kranglet vi oss til en plass i kunstnerundersø-
kelsene. Vi fikk definert frilansforfattere- og 
oversettere – de som prøver å leve av å skrive og 
oversette – som kunstnere, og i dag stilles det 
ikke lenger spørsmål ved om frilansskribenter 
skal inngå i slike undersøkelser.
 Den siste store dokumentasjonen av 
kunstneres inntekter ble presentert nå i januar: 
I «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» 
kan vi lese at alt i alt er det 23 750 kunstnere i 
Norge. Dette tilsier at antallet har økt med 2,3 
prosent hvert år siden 2006. De siste 20 årene 
har kvinneandelen økt i de fleste kunstnergrup-
per. 52 prosent av kunstnerne i datamaterialet er 
kvinner. «Kvinnelige kunstnere har jevnt over 
lavere inntekter enn mannlige,» fastslår Tele-
marksforskning som står bak tallmaterialet. 
 149 av NFFs medlemmer besvarte under-
søkelsen. Disse hadde en gjennomsnittlig 
totalinntekt på 444 000 kroner i 2006 og sju 
år senere, i 2013, var beløpet to tusen kroner 
høyere. En reell inntektssvikt. Ser vi på inntekt 
bare knyttet til kunstnerisk arbeid, blir det enda 
verre. Undersøkelsen viser en nedgang på 12 
prosent, fra 223 000 kroner i 2006 til 196 kroner 
i 2013 målt i 2013-kroner.

 Undersøkelsen peker på at det har vært en 
utfordring for faglitterære forfattere å få tilgang 
til enkelte inntektsgivende arenaer, samt til sti-
pendordninger. Nå ønskes faglitterære forfattere 
velkommen som medlem i Norsk Forfattersen-
trum, en såkalt inntekstgivende arena, men 
tilgangen til de statlige stipendene er langt fra 
tilfredsstillende.
 Under arbeidet med utredningen inviterte 
utredningsleder Vigdis Moe Skarstein til samta-
ler om hvor skoen trykket for de ulike gruppene. 
Fra NFFs side pekte vi på at til tross for at også 
faglitterære skribenter er blitt omfattet av flere 
og flere ordninger på litteraturfeltet, faller vi 
utenfor når statens stipender til kunstnere skal 
fordeles.  Til det kjedsommelige har vi etterlyst 
en mer helhetlig stipendpolitikk. En politikk 
som ser innkjøpsordninger og tildeling av kunst-
nerstipend i sammenheng. Den økte etterspør-
selen etter sakprosa, og en voksende offentlig 
interesse for sakprosa, skulle tilsi at forfatterne 
ble tilgodesett med flere stipend. En egen utred-
ning om frilansskribenters produksjonsvilkår 
som ble oversendt Kulturdepartementet i 2014, 
dokumenterer et stort behov for å styrke inntek-
tene til denne forfattergruppen.
 NFF har møtt denne utfordringen med å 
bevilge 3-årige arbeidsstipend til frilansforfatter 
som en del av foreningens 3-årige tiltaksplan. 
I 2015 vil ti forfattere motta et slikt stipend. I 
fordelingen av arbeidsstipendene for 2015 foreslås 
det at faglitterære skribenter får ett stipend i 
tillegg til de tre arbeidsstipendene sakprosafor-
fatterne var tilgodesett med i 2014, og det er vi 
selvfølgelig takknemlig for. Likevel opplever vi 
fremdeles en sterk ubalanse i tildelingen når vi 
sammenlikner sakprosaforfatterne med andre 
skribentgrupper. I kriteriene for tildelingen heter 
det at «grupper som mottar lite stipendmidler 
fra statens kunstnerstipend og fra vederlags-
fondene under ett (individuelle vederlag holdt 
utenfor) bør  prioriteres». Om vi ser på NFFs 

store medlemsmasse (5552 per 31.12.2014), og også 
tar i betraktning alle de sakprosaforfattere og 
oversettere som ikke er medlem i foreningen, ser 
vi at skjevfordelingen er stor i denne gruppens 
disfavør. Vi ønsker ikke å ta noe arbeidsstipend 
fra andre grupper, men det er naturlig å peke på 
at NFF har rundt 300 frilansere, som altså blir 
tilgodesett med fire stipend, mens de skjønnlit-
terære forfatterne og oversetterne (forfattere for 
voksne og for barn og ungdom og skjønnlitterære 
oversettere) mottar 57 arbeidsstipend. 
 Slik vi ser det, viderefører fordelingen av 
statens kunstnerstipend en politikk som resten 
av litteraturpolitikken gjennom årene har tatt 
mål av seg til å rette opp. Forfattere og overset-
tere av sakprosa venter ennå på en modernisering 
av kunstnerpolitikken på dette området, og på 
at denne kunstnergruppen tilgodeses med kvote 
som er betydelig større enn det som er foreslått 
for 2015. Utredningen om kunstnernes økonomi 
viser at behovet er stort. 
 

Trond Andreassen 
Generalsekretær i NFF og 
styreleder i Store norske leksikon 

Trond Andreassen. Foto: Hilde Østby

Vi er også kunstnere! 
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I 2014 mottok Det faglitterære fond 58,5 millioner 
kroner i kopivederlag. Faglitterære forfattere og 
oversettere og forleggerne er de gruppene som 
mottar mest innenfor Kopinors område. Ved-
erlaget til Det faglitterære fond var imidlertid 
11,5 prosent mindre i 2014 enn året før, noe som 
skyldes at det i 2013 for første gang ble utbetalt 
vederlag for digital kopiering i skoleverket, og 
det ble etterbetalt også for 2012. 

Hvordan beregnes den digitale kopieringen?
– Vi har fordelingsstatistikk som viser hvor stor 
andel av vederlaget som skal gå til de forskjellige 
kildetypene. Når det gjelder digital kopiering, 
foretas det undersøkelser av hvor mye og av hva 
som er kopiert, sier statistikk- og analysesjef 
Helge Jagland i Kopinor. For å fange opp de 
digitale kopiene ble det sendt ut spørreskjema 
til 1500 lærere og 500 elever fra 200 skoler over 
hele landet. Her var det spørsmål om hvor ofte 
de lager digitale kopier, hva slags stofftyper det 
dreier seg om (nyhetsartikler, fagtekster, skjønn-
litterære tekster, bilder, kart eller illustrasjoner, 
noter eller annet) og hvordan de er brukt. I 
tillegg ble de bedt om å laste opp filer som de 
hadde lagret den siste uken. – På denne måten 
tar vi med oss det beste fra den gamle ekstrako-
pimetoden, samtidig som vi ikke belaster skolene 
unødig, sier Jagland.

Ny kopieringsavtale 
for kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kopinor har inngått en ny 
kopieringsavtale for kommunene for perioden 2015–2017. Skoleverket er 
den største brukeren av åndsverk innenfor Kopinors område, og i år er 
det 35 år siden den første skolekopieringsavtalen ble inngått.

Opptatt av å formidle kretsløpet
«Kopinor-vederlaget forsvinner jo ikke i et sort 
hull, men tilbakeføres rettighetshaverne og sikrer 
dermed at nye verk blir skapt og utgitt til glede 
for oss alle,» skriver adm. dir Yngve Slettholm i 
bladet Kopinornytt. – Vi er opptatt av å formidle 
at Kopinor sørger for et kulturelt kretsløp. Veder-
lagene som betales for bruk av åndsverk, bidrar til 
at vi får nye åndsverk, sier kommunikasjonssjef 
Hege Lunde. Budskapet må formidles igjen og 
igjen, for «fortsatt er det nok slik at Kopinor 
oppfattes av mange i skolen som en streng orga-
nisasjon,» skriver Slettholm i Kopinornytt under 
tittelen «En avtale for god nattesøvn». 

 Tekst og foto: Anniken Schiøll

Kommunikasjonssjef Hege Lunde studerer den nye Kopinor-filmen som visualiserer det kulturelle kretsløpet.

Statistikk- og analysesjef i Kopinor, Helge Jagland

Her er vesentlige punkter i den nye 
kopieringsavtalen for kommunene:

Kap 5 – Kopieringens omfang
§ 11 Med de unntak som følger av avtalen for øvrig kan 
det til den enkelte tilsatte, elev osv. kopieres inntil 15 % 
av sidetallet fra en enkelt bok eller lignende publikasjon 
(herunder salme- og sangbok). Dog kan det alltid fra én og 
samme publikasjon tas kopi av et helt kapittel eller lignen-
de avsnitt, en hel novelle eller en hel scene av et skuespill. 
(Vedr. noter, se § 14.) Fra en enkelt bok eller lignende pu-
blikasjon som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra 
utgiver, kan det tilsvarende kopieres inntil 30 %. Før retten 
til kopiering ut over rammen i første ledd benyttes, må 
lisenstaker ved skriftlig henvendelse til utgiveren forsikre 
seg om at tittelen ikke innen rimelig tid kan skaffes ved 
behovtrykking (publishing on demand) e.l.

§ 12 Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kul-
turelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de 
begrensninger som er nevnt i § 11. Fra vitenskapelige 
tidsskrift, dvs. tidsskrift som omhandler forskning og 
forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset 
til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person, og 
ikke mer enn 25 % av sidetallet. Fra brosjyrer og andre pu-
blikasjoner bestemt for gratis distribusjon kan det kopieres 
uten omfangsbegrensninger.

§ 13 Fra materiale som lovlig er lagt ut på åpne internett-
sider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

§ 14 Fra enkeltnoter og fra notesamlinger kan det kopi-
eres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av 
en enkelt publikasjon. Dog kan det alltid fra én og samme 
publikasjon kopieres en hel sats når publikasjonen er på 
minst 12 sider.

§ 15 Uavhengig av reglene i §§ 11 til 14 tillater avtalen 
ikke: kopiering fra blankett- og tabellsamlinger utarbeidet 
for undervisningsformål, kopiering av arbeidshefter, eller 
annet trykt materiale til engangsbruk beregnet på utfyl-
ling, som skjemaer o.l., kopiering fra forlagsproduserte el-
ler innkjøpte lysark (transparenter) og lysbilder (dias).

§ 16 Begrensningene i §§ 11 til 15 gjelder ikke for kopi-
ering til bruk ved eksamener, heldagsprøver eller andre 
fellesprøver.

§ 17 Kopinor vil etter beste evne medvirke til at det gis 
tillatelse fra opphavsmann og utgiver til kopiering o.l. ut 
over det som er tillatt etter denne avtalen.

Kap 6 – Varsling og informasjon
§ 18 Lisenstaker skal sørge for at tilsatte og andre som 
kopierer eller benytter kopier etter denne avtalen, er 
orientert om bestemmelsene i avtalen. Lisenstaker skal 
ved inngåelse av avtalen oppnevne en kontaktperson for 
denne avtalen og skal deretter til enhver tid holde Kopi-
nor informert om hvem denne er.

Kap 7 - Vederlag
§19 Vederlaget betales på følgende grunnlag:
• For grunnskoler unntatt musikk- og kulturskoler: 
 kr 161,60 per elev
• For musikk- og kulturskoler: kr 58,01 per elev musikk-
 linjer og kr 0,92 per elev andre linjer
• For videregående skoler: kr 156,14 per elev
• For fagskoler: kr 140,07 per elev
• For kommunen/fylkeskommunen for øvrig: kr 58,30  
 per årsverk

§ 20 Antall årsverk i kommunen/fylkeskommunen hen-
tes fra PAI-registeret til KS basert på tall per 1.12.2014, et-
ter fradrag for årsverk i skolene, skolefritidsordning og 
musikk- og kulturskolene. Antall årsverk per 1.12.2014 
legges til grunn for hele avtaleperioden. Antall elever i 
de kommunale/fylkeskommunale skolene hentes årlig fra 
sist tilgjengelige oppgave i GSI (grunnskole), KOSTRA (vi-
deregående skoler) og Database for statistikk om høgre 
utdanning (fagskoler).



 
NYHETER4

Masterstudiet i 
Vestfold skårer høyt

Studentene oppgir at de setter særlig pris på 
lærernes faglighet, engasjement og oppfølging. 
Studiet, som er et samlingsbasert master-
studium på deltid, rekrutterer studenter fra 
hele landet. At studentene er fornøyde med 
fagligheten og forelesningene på studiet, kan 
skyldes flere forhold, mener professor Norunn 
Askeland:

– For det første er foreleserne eksperter på 
hver sine emner, for det andre kreves det aktiv 
deltagelse fra studentene, og for det tredje får 
studiet støtte til gjesteforelesere fra Norsk fag-
litterær forfatter-og oversetterforening (NFF). 
Studentene får dermed møte etablerte forfattere 
og lære av dem.

Blant arbeidsmetodene i utdanningen er 
speed-dating med forlag, faglitterære kafeer, 
deltakelse på forskningsdagene ved høyskolen 
og opplesninger på diverse offentlige steder. I 
tillegg har studiet etablert sitt eget netttids-
skrift, Tekstualitet, og Skrivemasterbloggen.
– Når studentene kommer sammen og enga-

Rapporten bygger på undersøkelser som er fore-
tatt av Telemarksforsking om kunstnernes inn-
tektsutvikling siden 2006. 149 NFF-medlemmer 
besvarte Telemarksforskings lønnsundersøkelse. 
Den viste at gjennomsnittslønnen for NFF-
medlemmene hadde steget med 2000 kroner fra 
2006 til 2013, i faktiske kroner. 

Rapporten Kunstens autonomi og kunstens øko-
nomi er en gjennomgang av alle de kunstneriske 
fagområdene, med forslag om tiltak som kan 
bringe hvert av dem inn på en konstruktiv vei.  

To av de viktigste forslagene er: 
• Åndsverkloven må tilpasses den digitale  
 utviklingen.
•  Opphavspersoners rettigheter ved utnyttelse  
 av tredjepart bør vernes og styrkes.

«Kunstens autonomi og kunstens økonomi» kan 
leses i sin helhet på regjeringen. no

Kunstens 
autonomi 
og kunstens 
økonomi
 Rapporten om kunstnerøkonomien, 
som utredningsleder Vigdis Moe 
Skarstein la fram i slutten av januar, 
viste en realnedgang i kunstnerisk 
inntekt fra 2006 til 2013.

sjerer seg i hverandres skriveprosesser, får de 
viktig trening i konsulent- og veiledningsar-
beid, samtidig som de får god drahjelp i sine 
egne skriveprosjekter, sier førsteamanuensis 
Merete Morken Andersen, som har ansvar 
for kreative prosesser og skriveverksteder på 
studiet. Hun har erfart at studentene danner 
faglige fellesskap, som ofte fortsetter også etter 
at de er ferdige på studiet.

Masterstudiet i faglitterær skriving skal gi 
studentene ferdigheter i profesjonell og kreativ 
fagskriving og praktisk dyktighet i å bruke 
digitale medier i egen faglitterær virksomhet, 
forleggervirksomhet eller konsulentvirksomhet 
og forståelse av hva det vil si å arbeide med 
profesjonell publisering.

Masterstudiet i faglitterær skriving er et treårig 
deltidsstudium som gir 120 studiepoeng. Neste 
søknadsfrist er 15. april. Les mer om opptakskrav 
og søknad på http://www.hbv.no/studietilbud/
sprak/master-i-faglitteraer-skriving/

Studentene som går på masterutdanningen i faglitterær skriving på 
Campus Vestfold, gir studiet nesten toppskår med 4,7 av 5 mulige poeng 
på Studiebarometeret, et målesystem for kvalitet i høyere utdanning, 
meldes det fra høyskolen.

(F.v.) Professor Norunn Askeland, førsteamanuensis Merete Morken Andersen og professor Eva Maagerø. Foto: Nils Andreas Kalve / HBV

KUNSTNERNES HUS I OSLO: Representanter for kunstner- 
organisasjonene lytter til Vigdis Moe Skarstein under frem-
leggelsen av «Kunstens autonomi og kunstens økonomi». 
Foto: Anniken Schiøll
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Hva er den største forskjellen på administrasjonen i 
Film&Kino og administrasjonen i NFF?
– Forskjellen er veldig liten. Det handler om å 
gjøre ting ordentlig, til den tid det skal, og ha 
mest mulig regelverk på plass, som alle følger. I 
mindre private organisasjoner er det ofte en annen 
kultur enn i større og strengt regelstyrte etater, 
og det gjelder å finne balansepunktet mellom 

Roar Svartberg er ny administrasjonssjef
NFFs nye administrasjonssjef Roar Svartberg kommer fra Film&Kino 
der han har vært administrasjonssjef i 18 år. Før det jobbet han 17 år 
i administrasjonen til Universitetet i Oslo, og han har også jobbet 
halvannet år i Administrasjonsdepartementet. 

STIPENDBØKER TIL NASJONALBIBLIOTEKET
Siden opprettelsen av Det faglitterære fond er 
det blitt utgitt i overkant av 5500 bøker med 
støtte fra Det faglitterære fond og NFF. Sti-
pendbiblioteket i Uranienborgveien 2 har blitt 
større år for år. I 1983 ble seks bøker utgitt med 
støtte fra Det faglitterære fond. 30 år senere 
utgis det nærmere 300 bøker hvert år som 
forfattere og oversettere har mottatt støtte til, 
fra både NFF og fondet. Til sammen utgjør 
biblioteket en imponerende samling sakprosa 
og står som selve resultatet av arbeidet med å 
fremme og legge til rette for sakprosautgivelser. 

Nå skal nesten 2000 bøker fra samlingen, utgitt 
i perioden 1983-2000, tilsvarende 50 hylleme-
tre, gjøres tilgjengelig for lesere i den største 
forskerlesesalen på Nasjonalbiblioteket. I årene 
fremover vil samlingen suppleres med ett års 
produksjon om gangen.

De første bøkene utgitt med støtte fra Det faglitterære fond i 
1983: Verden 1, revidert utgave (forfattere: Terje Emblem, Olaf 
Hetland, Ivar Libæk, Øyvind Stenersen, Asle Sveen, Svein Arild 
Aastad), Bedre grønnsaker, bær og frukt uten gift (forfatter: 
Georg Parmann), Hjelp, barnet mitt sover ikke (forfatter: Tone 
Bergli Joner), Psykiatrisk sykepleie (forfatter: Ingebjørg Løkens-
gard), Norsk/Tysk teknisk ordbok (forfatter: Doris Strøm), Bjørn, 
ulv, jerv. Rovviltforskningen i dag (forfatter: Steinar Wikan).

kulturen og utøvelsen av reglene. Nå kommer jeg 
fra en kulturadministrasjon og går til en annen 
kulturadministrasjon, der både kulturen og måten 
å jobbe på er ganske lik.

Hva blir den største utfordringen?
– Rent administrativt er det ingen store utfor-
dringer. Det er et ryddig hus på mange måter og 

ikke noe behov for å snu opp ned på noe, men 
fortsette det gode arbeidet som er gjort. Ting er 
veldig like i de to administrasjonene.

Er det en enkel overgang, synes du?
– Nei, det vil jeg ikke si. Kulturmessig, ja, begge 
steder er det flinke folk som driver med sitt og er 
åpne og forståelsesfulle. Innholdsmessig er det 
en annen bransje med en annen historie, så det 
er nytt på den måten. Jeg var 18 år på det forrige 
stedet, så det er en stor overgang, men mindre 
enn det ville ha vært å gå til en annen sektor.

Du er blitt karakterisert som en «klassisk byråkrat»!
– Jeg har jo jobbet med administrasjon hele livet. 
Jeg er ikke sikker på at jeg føler meg helt hjemme 
med den betegnelsen, men fra utsiden så er jeg 
jo det. I den departementale verden er byråkrat 
fortsatt en hedersbetegnelse, vil jeg tro, men i 
vår verden blir man satt i bås, på siden, med den 
merkelappen.

Når forsto du at det var administrasjonssjef du skulle 
være resten av livet?
– Da jeg  fikk jobben som administrasjonssjef i 
NFF som 59 åring!

Her trodde vi kanskje at han ville si noe sånt 
som: «Da jeg som seksåring overtok regnskaps-
føringen for familien». Men historien om det 
administrative begynte egentlig ikke før etter 
gymnaset på Kongsvinger, der han vokste opp. 
En dag spurte en kompis om han kunne være 
med å kjøre et flyttelass til Karlstad. Han så 
gjorde. Kameraten meldte seg inn på høyskolen 
i Karlstad. Roar syntes det så interessant ut og 
meldte seg på økonomistudier. – En tilfeldighet 
at det ble slik, men det var fint, sier Roar, som ble 
utdannet siviløkonom. Det var også i Karlstad 
han lærte å spille badminton, noe han fortsatt 
forsøker å gjøre én gang i uken. Roar Svartberg 
er interessert i musikk, film og bøker. Han har en 
komplett Bob Dylan-samling. Han er gift, har 
en 18 år gammel sønn og bor på Røa. Musikk kan 
han fortsatt nyte i jobben, om han vil, gjennom 
øretelefoner, men å se spillefilmer i arbeidstida, 
er det naturlig nok slutt på. 

Alt skal på bordet til NFFs nye administrasjonssjef Roar Svartberg. Foto: Anniken Schiøll
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Endringene i innkjøpsordningen for sakprosa 
er nedfelt i seks hovedpunkter, og målet er en 
tempoøkning i vurderingsprosessen av inn-
meldte bøker. Det har vært et stort problem 
at bibliotekene har fått de nye bøkene for sent. 
Bibliotekenes egne innkjøp og planlegging er 
blitt rammet av det, og det antas også at bøkene 
vil få flere lesere når de er på plass i biblioteket 
kort tid etter utgivelse.

Nyordningen starter allerede 1. april 2015. Det 
er et stramt tidsskjema i den reviderte ordnin-

Skal velge bøkene rett før de utgis
Kulturrådet har vedtatt nye retningslinjer i innkjøpsordningen for sakprosa. For å få en raskere vurderingsprosess 
skal alle påmeldte sakprosabøker vurderes før de er trykket, i manusform. Denne endringen settes i verk fra 1. 
april. Vederlaget til forfatterne er satt til 76 000 kroner i den nye ordningen. Bøkene skal leveres både på papir 
og som e-bok.

gen. Seks datoer i året er det innleveringsfrist 
for manus til Vurderingsutvalget. Manuset 
skal være ferdig vasket og korrekturlest. Innen 
det er gått seks uker, skal utvalget ha tatt sin 
beslutning. Hvis boken kommer inn under inn-
kjøpsordningen, skal den straks i trykken, slik at 
Kulturrådets distributør mottar de 703 innkjøpte 
bøkene innen seks uker etter at vedtaket om å 
kjøpe dem ble fattet. 

Det er 688 folkebiblioteker i innkjøpsordningen. 
I tillegg går det 12 bøker til utenriksstasjoner, én 
til Stortinget, én til Nasjonalbiblioteket og én til 
Kulturrådet. Til sammen er det 703 eksemplarer 
som kjøpes inn og fordeles. 

 Tekst og foto: Anniken Schiøll e-bøker 
«Bøkene som kjøpes inn, tilgjengeliggjøres for 
norske folkebibliotek både som papirbøker og 
e-bøker. Illustrerte bøker kan leveres kun som 
papirbøker,» står det i retningslinjene.

Det gis et ekstra vederlag til forlagene for å sikre 
utgivelse av e-bøker, ved at de får ekstra betalt 
for å levere utgivelsen også som e-bok. Forfat-
terene får ikke noe tillegg for dette. 

– Men forfattersiden har kommet godt ut av 
omleggingen, mener Sindre Hovdenakk, forfat-
ter, kritiker og redaktør i Prosa, som tidligere har 
sittet i Vurderingsutvalget i Kulturådet. – Nå får 

Kulturrådet har endret innkjøpsordningen for sakprosa:
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forfatterne 76 000 kroner for 703 bøker, altså i 
overkant av hundre kroner per bok. I den gamle 
ordningen var beløpet cirka 50 000 kroner for 
tusen bøker.

Problematisering
Bedre betaling og raskere prosess er positive 
nyheter, men hva med de som ikke blir innkjøpt 
av Kulturrådet. Kan det føre til mindre første-
opplag eller skrinlegging av utgivelser?
 
– Dette har ikke vært en problemstilling i disku-
sjonene til faglig utvalg for litteratur, sier Anne 
Oterholm. – Forlagene utgir bøker som de har 
tro på utfra egne vurderinger av salg i spesielle 
målgrupper, og alle vet jo at det er få bøker som 
kjøpes inn uansett, sier hun.

Bare rundt 25 prosent av titlene påmeldt  sakpro-
saordningen er blitt kjøpt inn. At det har vært 
påmeldt svært mange titler til ordningen har 
også gjort arbeidet til vurderingsutvalget svært 
stort. Når kriteriene nå spisses og tydeliggjøres, 
ser vi for oss at et av resultatene vil være at det 
blir påmeldt noe færre titler enn tidligere, sier 
Anne Oterholm. 

Øker med én million kroner
Kulturrådet økte sakprosaordningen med 1 mil-
lion kroner for 2015 i sitt rådsmøte 2. februar. 
Dette skjedde i forbindelse med at Rådet fra 2015 
har fått anledning til å omdisponere mellom 
de ulike fagområdene innenfor Kulturfondet. 
Avsetning til innkjøpsordningen for sakprosa 
er dermed på 21,64 millioner kroner i 2015. Faglig 
utvalg for litteratur foretar i år en gjennomgang 
av samtlige litteraturstøtteordninger som forval-
tes av Kulturrådet.

HOVEDPUNKTER FRA RETNINGSLINJENE:

3. Definisjoner
a) Med sakprosa menes her litterære tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som 
direkte ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opp-
lysende eller argumenterende form, av én eller flere forfattere og for et allment publikum. 

Ordningen omfatter ikke: fotobøker, hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, håndbøker, reise-
guider eller andre former for bruksprosa, selvhjelpsbøker, festskrift, oppslagsbøker, leksikalske 
verk og referanseverk, årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre bøker i all hovedsak be-
regnet på publikum i et avgrenset område, skole-og lærebøker, vitenskapelige avhandlinger, 
forskningsrapporter og utredninger, profesjons-eller bransjeorienterte bøker.

En utgivelse skal fremstå som et helhetlig litterært verk. Dette gjelder også for illustrerte 
bøker og antologier. Med illustrert bok menes her en bok der illustrasjoner til sammen 
utgjør minst 25 prosent av omfanget.

5. Krav til søknaden
Norske forlag og utgivere kan søke om innkjøp. En søknad består av søknadsskjema 
vedlagt manus og redegjørelse for bruk av illustrasjoner og visuelle grep i utformingen 
av boka. Manuset skal være språkvasket og korrekturlest. Det skal være minst én må-
ned mellom innsendt søknad og oppgitt utgivelsesdato for at boka skal bli godkjent for 
behandling. Navn på forfatter og redaksjonssjef (eller tilsvarende) skal oppgis på søk-
nadsskjemaet. Dersom dette er samme person, må et vedlegg som dokumenterer at 
utgivelsen har gjennomgått en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll, følge søknaden. 
Dokumentasjonen skal bestå av en kort uttalelse fra konsulenten, som skal ha gått gjen-
nom manuskriptet før utgivelse. 

6.
Vurderingsutvalget består av minst fem medlemmer som oppnevnes av Kulturrådet for to 
år av gangen, med mulighet for gjenoppnevning. Utvalget skal representere en bredde 
i litteratursyn og kunnskap om ulike sjangre. Relevante organisasjoner og foreninger på 
litteraturområdet vi bli bedt om å komme med innspill og forslag til utvalgsmedlemmer 
i forbindelse med oppnevningen av vurderingsutvalget. I tillegg til de fem medlemmene 
kan utvalget innhente faglige konsulentuttalelser for å gi råd i tilfeller der det er tvil om 
bøkenes innholdsmessige kvaliteter.

Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa er en selektiv ordning. Hvor mange titler som 
kan kjøpes inn, bestemmes av det årlige budsjettet og vurderingsutvalgets vurderinger av 
hver enkelt tittel. I diskusjonene om kvalitet skal utvalget blant annet legge vekt på om 
de påmeldte utgivelsene 

• fremstår som helhetlige litterære verk 
• innehar innholds-og formidlingsmessige kvaliteter, er egnet til å tilføre kunnskap, 
   stimulere til faglig interesse og refleksjon og/eller berike samfunnsdebatten 
• innehar språklige og håndverksmessige kvaliteter
• henvender seg til et allment publikum
• har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid 

Vurderingsutvalget er delegert vedtaksmyndighet fra Kulturrådet. Utvalget kan på eget 
initiativ ta opp igjen bøker til behandling. Lister over behandlede bøker skal legges fram 
for Kulturrådet til orientering.

Vurderingsutvalget for sakprosa:
Leder: Marius Wulfsberg, Nasjonalbiblioteket
Kjell Lars Berge, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Sissel Merethe Berge, NTNU Universitetsbiblioteket i Trondheim
Ida Bernsten
Arnhild Skre
Vara: Grethe Fatima Syed og Olav Hamran.

Leder i Faglig utvalg for litteratur, Anne Oterholm. 
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Er det også i Tyskland tegnere eller andre som har 
provosert slik at de må ha politibeskyttelse?
– Nei, det er ingen tyske tegnere som har måttet 
ha politibeskyttelse, så vidt jeg vet, og i hvert 
fall ikke de siste årene på grunn av islamister. 
Grunnet Tysklands historie er debatt- og karika-
turkulturen annerledes her, tyskerne er generelt 
mer tilbakeholdne med karikering av religioner 
og folkegrupper, naturlig nok. De har gjort det 
før, og nazistenes jødekarikaturer er noe som 
sitter i tyskernes ryggmarg. Det er ikke lett 
for dem å skulle gjøre den balanseakten i dag, 
og derfor holder de seg heller litt unna. Men 
karikaturtegningene til Charlie Hebdo har fått 
stor støtte her, og det har vært lite kritikk av 
bladet og tegningene. Som forleggeren i tegnese-
rieforlaget Avant Verlag, Johann Ullrich, sa: De 
tegningene kunne aldri vært på trykk i Tyskland, 
det er rett og slett en annerledes kultur her på 
grunn av vår historie.
 
Berlin har mange innbyggere av tyrkisk opprinnelse, 
og fra Tyrkia hører vi om økt radikalisering. Er dette 
med radikalisering et høyaktuelt tema også i Berlin?
– Dette med radikalisering er dessverre absolutt 
høyaktuelt i Berlin. Man har flere radikale mos-
keer hvor kvinnefiendlige og hatske ytringer blir 

Rapport fra Berlin
Over hele Europa har det vært sterke reaksjoner på det som skjedde i 
Paris og København. Vi spurte Erle Marie Sørheim, tegner og forfatter, 
som er bosatt i Berlin og nettopp har utgitt en reisehåndbok om byen, 
om hvordan reaksjonene har vært i den tyske hovedstaden.

ropt ut fra imamene. Det var nylig en razzia mot 
et slikt miljø. Det typiske er at disse imamene tar 
til seg unge rotløse gutter, også etnisk tyske og 
polske, gir dem et sted å være, en mening med 
livet, og radikaliserer dem. Det er også svært 
mange tyskere som har dratt til Syria, og det 
er jo en redsel for hva disse kan finne på når og 
hvis de kommer tilbake. Jeg har ikke noe info på 
om disse tyske Syria-farerne har tyrkiske røtter 
eller ikke, men jeg har inntrykk av at det er svært 
mange arabere. De utgjør også en stor gruppe i 
Berlin. 

Hva med det jødiske samfunnet, er jødene en utsatt 
gruppe i Berlin per i dag?
– Nylig ble det kjent at den jødiske menigheten 
i Berlin har begynt å sende medlemsbladet sitt 
i brune konvolutter til medlemmene, for ikke å 
avsløre innholdet. At de føler at de må gjøre noe 
sånt i Berlin, er selvfølgelig ekstremt nedslående. 
Det er også av og til angrep på jøder i Berlin, da 
som oftest fra arabiske/tyrkiske guttegjenger. 
Israel-hatet til mange av disse har dessverre gått 
helt over styr og blitt til jødehat. Men det er 
snakk om et par hendelser i året, og det er ikke 
mye vandalisme mot jødiske minnesmerker og 
lignende i Berlin, til tross for at det finnes svært 
mange slike minnesmerker.

Da det franske satiremagasinet kom ut uken 
etter attentatet, var millioner av mennesker på 
bena for å få tak i det. Søndagen før hadde 3,3 
millioner franskmenn og over 40 verdensledere 
gått i tog for ytringsfrihet og mot terror i Paris’ 
gater. Symboleffekten av terrorangrepet var 
enormt stort, og det hele dreide seg om en teg-
ning. Eller flere tegninger. Gjentagende satiriske 
tegninger av en profet, som det i en av verdens 
største religioner ikke er lov å tulle med. Slik så 
det ut til at saken sto. At det var en ytringsfri-
hetssak. Og det var jo det. 

Uke 3
– Du skulle vært her i går, sier damen i Narvesen-
kiosken på hjørnet av Hotel Continental. – Da 
sto køen langt nedover gata her. Det er torsdag 
morgen 15. januar, og jeg har fortalt at jeg er 
journalist. Dagen før hadde det vært masse av 
folk i kiosken, det ble rapportert direkte på radio 
og tv-team filmet utpakkingen av leveransene 
av aviser og blader. Hadde vi vært der da, hadde 
vi fått et bilde av den svært store interessen. 
Men utgaven av Charlie Hebdo kom ikke. Vil 
den kanskje komme nå, morgenen etter? Sta-
dig kommer det folk som spør. Noen vandrer 
hvileløst rundt i området. En dame som heter 
Maria, er der, og en vaktmann som er utkalt 
for å overvåke sikkerheten, han er smilende og 
rolig i sivil. Vi speider etter varebiler. Gjør oss 
tanker om sannsynlige tidspunkter. Men Charlie 
Hebdo kommer stadig ikke. Forsidetegningen, 
selve «svaret» fra Charlie Hebdo på det forferde-
lige terrorangrepet, er imidlertid presentert på 
forsiden av Aftenposten denne morgenen, som 
deles ut fra en stand rett ved kiosken. Den fyller 
riktignok ikke avisforsiden, men presenteres som 
en «genistrek» øverst i høyre hjørne.
 Maria hadde reist hjemmefra ved femtiden 
for å komme først i køen, og hun ville reist til 
en annen kant av landet også, hvis det var nød-
vendig for å få tak i satiremagasinet, sier hun. 
Men først dagen etter, fredag 16. januar ved 
17-tiden, kom satiremagasinet Charlie Hebdo 
til narvesenkiosken som var den eneste kiosken 
i Norge som fikk det. 180 eksemplarer gikk ut 
på minutter, det var lang kø, og de bakerste fikk 
ikke. Men i lørdagsavisen dagen etter var det et 
bilde av Maria, for hun sto først i køen.

Alt for et eksemplar 
av Charlie Hebdo
 Tekst og foto: Anniken Schiøll

Interessen for å få tak i Charlie Hebdo-utgaven som kom ut uken 
etter attentatet, var enormt stor.

Foto: Shutterstock

 Tekst: Anniken Schiøll
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Du var tilstede på tegneseriefestivalen Angoulême i 
Frankrike i slutten av januar og rapporterte derfra 
i Dagbladet. Det må ha vært en sterk opplevelse å 
være på en tegneseriefestival i Frankrike så tett opp 
til det som skjedde i Paris?
– Ja, Charlie Hebdo-massakren satte et ekstremt 
preg på festivalen, det var tegninger overalt i 
byen og festivalen hadde laget en egen Charlie 
Hebdo-utstilling på svært kort tid. Den var 
veldig  godt besøkt, og alle der var tydelig preget, 
mange gråt. Samtidig ble festivalen etter hvert 
en oppløftende opplevelse. At den ble arrangert 
så tett opptil tragedien viste at kunsten er ster-
kere enn terroren og at man ikke kan knekkes av 
vold. Det var viktig for mange av tegnerne som 
var til stede, og det å møtes og snakke om det 
var også godt for mange. 

Var det forbundet med frykt å være der, eller var 
sikkerhetsforanstaltningene store?
– Sikkerhetsoppbudet var stort, og litt irrite-
rende, naturlig nok, man måtte vise vesker og 
slikt hele tiden, men alle vaktene var veldig 
hyggelige, og det var ingen terrorangst der. 
 
Kan du si noe om hvordan tegnerne og debat-
tantene i Europa bedømmer situasjonen, er dette 
med selvsensur, som blir sagt å bli konsekvensen av 
frykten for terror, noe som diskuteres, og er det ulike 
oppfatninger om det, og om hva som nå bør skje?
– Den tyske selvsensuren er jo, og har vært sterk, 
helt siden etter 2. verdenskrig, og det er ikke 
snakk om at det skal bli så mye mer selvsensur nå.
Jeg syns debatten har vært mye mer opphetet i 
Norge enn i Tyskland. I Tyskland er det også 
mange andre store saker som blir veldig mye og 
godt dekket, slik som Hellas’ økonomi og krigen 
i Ukraina, mens norsk presse velger å fokusere 
på islam og ski.Men man har jo her slitt med 
Pegida-demonstrasjonene. Disse har dog blitt 
fordømt over hele linja av tysk presse og blitt 
satt mer inn i en østtysk kontekst, og det har 
blitt gjort mye narr av at Dresden er en av byene 
med færrest muslimer. 

Erle Marie Sørheim er forfatter og tegner og redaktør av tegne-
seriemagasinet Empirix.no

Hva nå, når det gjelder debattklimaet her i landet? 
Er det klokt å ikke ta opp noen flere temaer som 
virker som en rød klut på terrorklare personer, på 
en lang, lang stund? 
– Nei. Det er ikke terrorister som skal avgjøre 
hvordan et fritt og åpent samfunn skal innrette 
seg og se ut. Hvis man begynner å spekulere 
i å tilpasse seg ekstremister, finnes det ingen 
grenser for hva som blir umulig å gjøre og si. 
Ingen ekstremister er rasjonelle. Nå er oppgaven 
å fortsette å styrke ytringsfriheten og alle andre 
friheter et sunt samfunn er så avhengig av.

Er det da tvert imot slik at den oppmerksomheten 
som ytringsfriheten har nå, nettopp bør brukes til 
å komme videre i kampen mot det ytringsfriheten 
skal ta seg av, rasisme, undertrykkelse og overgrep? 
– Definitivt. En fri og åpen samfunnsdebatt er 
det fremste middel vi har for å gjøre samfunnet 
bedre og løse de problemer vi har, selv i verdens 
rikeste land. Det er en svært positiv utvikling 
som har skjedd i opinionen med hensyn til synet 
på ytringsfrihetens betydning siden starten av 
karikaturstriden i 2005/2006. Jeg håper det er en 
opinionsendring som er så dyp at den vil vare. 
Blant annet har vi denne gang en helt annen 
motstand mot «krenkelseskulturen», det at indi-
vider, grupper og maktpersoner forsøker å stoppe 
kritikk og ytringer ved å hevde seg «krenket».

Men selv om man mener at det bør være slik, så slår 
vel selvsensuren inn hos hver og én, og hvis noen 
nå skulle legge opp til debattmøter om temaer som 
utfordrer religiøse kulturer, så vil kanskje folk flest 
synes at det er å be om trøbbel? 
– Slik tenker nok noen, ja. Et begrepsskille er 
relevant her, også i praksis: Ytringsfriheten er en 
fundamental menneskerettighet, den som gjør 
alle andre friheter mulige. Det betyr ikke at 
ytringsfriheten er absolutt. Den er begrenset av 
lover og internasjonale konvensjoner, og den blir 
i praksis begrenset av medienes redaktører og 
alle debattarrangører når de utøver sitt skjønn og 
sin dømmekraft i konkrete situasjoner. Det som 
er avgjørende, er at frykten ikke fører til at vik-
tige debatter om for eksempel religioners makt, 
maktmisbruk og overgrep mot menneskers frihet 
nå blir stoppet. For frykt er en utenforliggende 
faktor. Og frykten vil alltid være mye større enn 
den faktiske faren for terror.

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» ble 

Direktør for det frie ord
«Ytringsfriheten er angrepet. Hva nå?» var tittelen på debattmøtet som 
Fritt Ord var med på å arrangere i etterkant av attentatet på det satiriske 
tegneseriebladet Charlie Hebdo i Paris. Møtet fant sted på Litteraturhuset 
i Oslo, med bevæpnet politi utenfor. I midten av februar fant et nytt 
attentat sted, i København. Hvordan er situasjonen for det frie ord i Norge 
etter disse attentatene? Vi spør Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.

sluttført ved nyttår. Kan du si noe om situasjonen 
i lys av den? 
– Undersøkelsen viser at det norske samfunnet 
er grunnleggende preget av tillit til våre felles 
institusjoner og borgerne imellom. Men den 
viser også at borgerne er villige til å sette ytrings-
friheten til side eller relativisere den til fordel for 
en rekke andre hensyn – for eksempel utsatte 
grupper eller for å beskytte religion. Det er for 
eksempel et stort flertall som virker positive til 
et forbud mot blasfemi. Det er tankevekkende 
i en situasjon da vi har en sovende blasfemipa-
ragraf som er på vei ut av den nye straffeloven. 
For øvrig viser undersøkelsen at borgerne har 
tillit til at mediene er uavhengige av staten, men 
ikke i tilsvarende grad av annonsører og eiere. 
Tilliten til mediene er generelt frynsete. Mange 
er kritiske til at mediene ikke sterkere og mer 
kritisk problematiserer egen samfunnsrolle.

I november i fjor vedtok Fritt Ord å bevilge 10 
millioner kroner hvert år i tre år til journalistiske 
prosjekter. Er selvkritikk i mediene og problema-
tisering av medienes egen rolle prosjekter som dere 
håper å få inn her?
– Fritt Ord har gjennom hele sin historie brukt 
store midler hvert år på journalistikk, også 
på mediekritikk. Det vil vi fortsette med også 
utover denne ekstra-utlysningen. Den kommer 
fordi Fritt Ord er en «ideenes infrastruktur», som 
jeg pleier å si, som skal gjøre andres ambisjoner, 
ideer og prosjekter mulige å realisere. Og nå frem-
over vil vi være i en situasjon der norske medier 
trenger det – ekstra prosjektfinansiering til gode 
og viktige ideer. Utlysningen har seks prioriterte 
punkter, blant annet støtte til kritisk journalistikk 
om klimaspørsmål, Norges forhold til Europa 
og prosjektstøtte til frie skribenter. For alle seks 
punktenes del er det mulig å lansere mediekritiske 
prosjekter. Vi fikk for øvrig 70 søknader til denne 
utlysningen bare til årets første av syv søknads-
frister, så interessen er svært stor. Og det er mange 
viktige prosjekter i bunken!
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Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord. 

 Tekst og foto: Anniken Schiøll
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Til prosjektstipend kom det inn 686 søknader 
fra 751 søkere. Av disse ble 19 søknader (fra 20 
søkere) avslått fordi søkerne formelt ikke kvali-
fiserte til stipendet. I tillegg trakk elleve søkere 
(åtte søknader) søknaden sin før søknadene ble 
videresendt stipendkomiteen, mens fire søkere 
(tre søknader) trakk søknaden sin under komite-
ens behandlingsperiode. I selve møtet avviste 
komiteen to søknader på formelt grunnlag. 
Dette innebærer at 654 søknader fra 716 søkere 
ble realitetsbehandlet av stipendkomiteen.
 Av de 654 søknadene som ble realitetsbe-
handlet, fikk 293 søkere stipend til 267 prosjekter 
på forfattersiden. De fikk fra ett til 12 måneds-
verk, á 27.000 kroner.

Reise- og honnørstipend
I alt 891 søknader om reise-, honnør- og utvidet 
honnørstipend kom inn på forfattersiden. Av 

Stipendene fordelt: 
Reise- honnør- og prosjektstipend
I slutten av januar ble det avgjort. Av det totale stipendbeløpet på forfattersiden på cirka 59 millioner kroner 
ble om lag 70 prosent, 42,9 millioner kroner, tildelt de søkerne som hadde de beste prosjektsøknadene. Om lag 
30 prosent av beløpet ble avsatt til reise-, honnør- og utvidet honnørstipend.

disse ble 89 søknader avslått av formelle grunner. 
Det vil si at 802 søknader ble formelt kvalifisert 
og godkjent. Disse var fordelt på 217 søknader om 
førstegangs reisestipend, 477 søknader om øvrige 
reisestipend, 105 søknader om honnørstipend og 
tre søknader om utvidet honnørstipend. Totalt 
ble det tildelt 695 stipender: – Siden det alltid 
kommer inn flere kvalifiserte søknader enn det 
er midler til, må man regne med å vente noen 
år før man kan bli tildelt reisestipend første 
gang, og deretter mellom hver gang man kan 
motta et nytt, sier konsulent Kristin Torjesen 
Marti. – Denne ventetiden er ikke fastsatt på 
forhånd, men fastsettes av fondsstyret hvert år 
etter en vurdering av hvor mange søknader som 
blir formelt kvalifisert, og hvor mange avsatte 
midler det er til fordeling. Den første gangen 
du søker reisestipend, avgjøres ventetiden av 
ansienniteten din, som regnes fra det året du til 
sammen fikk utgitt 100 godkjente sider faglit-
teratur. For stipendåret 2015 ble ventetiden for 
forfattere fastsatt til tre år. Det vil si at det er de 

 Tekst: Tall fra Årsmelding 2014 søkerne som har ansiennitet fra 2012, eller som 
fikk reisestipend sist gang i 2012 eller tidligere, 
som har blitt tildelt stipend. For oversettere er 
det i 2015 ett års ansiennitet og ventetid: Det vil si 
at det er de søkerne som har ansiennitet fra 2014, 
eller som fikk reisestipend sist gang i 2014 eller 
tidligere, som har blitt tildelt stipend.

Oversettere
Det faglitterære fonds stipendkomité for 
oversettere behandlet 15 søknader om prosjekt-
stipend. Syv prosjekter ble tildelt tilsammen 22 
månedsverk.
 I 2014 kom det inn totalt 23 søknader om 
fortløpende prosjektstipend for oversettere. Seks 
av søknadene ble avslått av formelle grunner. 
17 søknader ble tildelt i alt 33 månedsverk.
 Det kom inn totalt 74 søknader om reise-, 
honnør- og utvidet honnørstipend fra overset-
terne i NFF. 67 søknader ble formelt kvalifisert 
og godkjent. 

VED ISKANTEN. Stipendkomiteen for forfattere i Det faglitterære fond foretok sluttbehandlingen av prosjektsøknadene på Sem Gjestegård i Asker i slutten av januar. Tilsammen 300 søkere, forfat-
tere og oversettere, fikk til sammen 42,9 millioner kroner i prosjektstipend 2015 fra Det faglitterære fond. (f. v): Ivar Bredesen, Arne Ivar Hanssen, Eva Maagerø, Aage Borchgrevink, Marta Breen, 
Joakim Hammerlin, Johanne Sundby, Geir Hønneland, Christine Myrvang, Erik Steineger, Norunn Askeland, Gunnar Liestøl, Marit Ausland, Jørn Øyrehagen Sunde, Eirinn Larsen og Kristin Torjesen 
Marti. Foto: Anniken Schiøll
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Alf van der Hagen
Kjell Askildsen. Et liv
353 sider
Forlaget Oktober, 2014
ISBN: 978-82-495-1360-4

Med Kjell Askildsen. Et liv 
videreutvikler Alf van der 
Hagen sin særegne blan-
ding av intervju, biografi og 

memoarer. Van der Hagen har en unik evne til å 
lytte seg fram til det som er viktig, og Askildsen 
forteller mer åpent om livet sitt enn noen gang før: 
Om hvordan han som tolvåring ble med i mot-
standsbevegelsen og siden ble avhørt av Gestapo, 
om sin tid i Tysklandsbrigaden, om kjærlighet og 
ekteskap, skilsmisse og familieliv, om å være et 
Guds barn og så vende seg vekk fra religionen, om 
mørke perioder og store lidenskaper, og om hva lit-
teraturen har betydd, og kan bety. Van der Hagen 
gjengir levende og elegant Askildsens livsanskuelse 
og syn på samfunn, politikk og religion, kunst og 
litteratur.

Randulf Valle
Hjalmar Dale - den 
glemte eventyrer
262 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-42030-7

Vinteren 1927-28 var Helge 
Ingstad og Hjalmar Dale 
pelsjegere i Canadas vill-

mark. Fire år senere ga Ingstad ut boka Pelsjegerliv, 
som sikret Ingstads plass i norsk litteraturhistorie. 
Boka har hatt en enorm påvirkningskraft som 
inspirasjonskilde for generasjoner av villmarkin-
ger. Boka om Hjalmar Dale er dels en biografi 
og dels en beretning om pionertiden i Canada. 
Hjalmar Dale var sentral i miljøet av pelsjegere og 
gullgravere og hadde en dragning mot eventyret 
og reiste gjennom enorme villmarksområder med 
kano og hundespann. Etterhvert forsvant de siste 
hvite flekkene på kartet, og Dales død markerte 
avslutningen på pionertiden i området. Dersom 
Helge Ingstad og Hjalmar Dale ikke hadde møt-
tes, hadde Pelsjegerliv neppe blitt skrevet. Ingstad 
kunne endt med å dra hjem etter et par mislykkede 
år i Canada. Han ville aldri kommet seg til Grøn-
land og aldri blitt sysselmann på Svalbard. Mange 
av dem som er inspirert av Ingstad, hadde kanskje 
fått helt andre livsløp. Kanskje Lars Monsen aldri 
hadde krysset Canada, kanskje Robert Sørlie heller 
hadde begynt med harehunder, kanskje Stein P. 
Aasheim hadde fått seg en skikkelig jobb.

Ingrid Rindal Lundberg, 
Kristian Mjåland, 
Karl Harald Søvig
Tvang i rusfeltet. Regelverk, 
praksis og erfaringer med 
tvang
283 sider
Gyldendal Juridisk, 2014
ISBN: 978-82-05-45073-8

I denne boken analyseres både regelverket om 
tvangsbruk, samfunnets praktisering av tvangs-
bestemmelsene og brukernes opplevelser av å bli 
tvangsinnlagt. Analysene av praktiseringen viser 
høy bruk av midlertidige vedtak, regionale og lokale 
variasjoner og store kjønnsforskjeller. Forfatterne 
presenterer forskningen om resultater av tvang, og de 
diskuterer hvorvidt formålet med reglene blir opp-
nådd gjennom dagens praktisering. Gjennomgående 
i boken relateres tvang til menneskerettslige og etiske 
dilemmaer. En viktig målsetting med boken er å gi 
kunnskap om hvilke forhold som bidrar til at tvang 
kan bli en positiv mulighet, og hva som minsker de 
krenkende opplevelsene av tvang. Analysene som pre-
senteres i boken, er basert på forfatternes omfattende 
og mangeårige forskningsinnsats på temaet tvang og 
rusmiddelmisbruk.

Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 26.09.2014-26.02.2015, skrevet eller oversatt med 
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere/oversettere,
står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)

OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den 
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin, eller neste etter det igjen.

Pr. september 2014 har over 5 000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond 
siden starten i 1978, og det er blitt fordelt cirka en milliard kroner i stipendmidler.

STIPENDBØKER

Ingar Heum
SKJØNN. Perspektiver på 
skjønnsutøvelse i Nav
151 sider
Gyldendal Akademisk, 
2014
ISBN: 978-82-05-44814-8

Å utøve skjønn handler om 
vurderingene vi gjør når vi 
skal fatte beslutninger på 

områder som er komplekse og kanskje uoversikt-
lige. Skjønnet utøver vi for å finne det beste svaret 
blant mange mulige når det ikke finnes eksakt 
oppskrift på hva som er riktig. Boka tar for seg 
skjønn som metode, som verktøy og som tenkemå-
te. Hva gjør man når man utøver skjønn? Hvordan 
utøves skjønn på en forsvarlig måte? Finnes det 
gode alternativer til bruk av skjønn? Målet er å gi 
grunnlag for refleksjon og å utvikle ferdigheter i å 
utøve et profesjonelt skjønn. Behersker man skjøn-
net og er bevisst hvilke muligheter og begrensnin-
ger skjønnsutøvelsen gir, vil man også kunne utøve 
sitt yrke med større treffsikkerhet og med bedre 
kvalitet, hevder forfatteren. Selv om mange av 
eksemplene er hentet fra NAV, er både skjønnstek-
nikker og rammene rundt skjønnsutøvelsen ofte de 
samme i all offentlig virksomhet og i stor grad også 
innenfor privat virksomhet.

Håkon Harket
Paragrafen. Eidsvoll 1814
454 sider
Dreyer, 2014
ISBN: 978-82-8265-097-7

Ingen av grunnlovens 
paragrafer er mer gåtefull 
enn § 2. Paragrafen som 
nektet jøder og jesuitter 
adgang til riket, står som 

en stengt port til en av Europas frieste konstitu-
sjoner. Bestemmelsen om jødene var så viktig for 
Eidsvoll-fedrene at den inngikk i en av de elleve 
grunnsetningene. Men selv om paragrafen inntar 
en sentral plass i hva vi vet om 1814, er den 200 år 
senere fortsatt langt på vei uutforsket. Mens vi 
vet mye om Henrik Wergelands kamp for å få den 
opphevet, vet vi lite om Nicolai Wergelands kamp 
for å få den innført én generasjon tidligere. Far og 
sønn var begge radikale teologer og opplysnings-
menn. De var begge faste i troen på at de kjempet 
den gode strid. Hvordan kunne de faste grunnset-
ningene som de delte, begrunne diametralt mot-
satte holdninger? Og hva med Christian Magnus 
Falsen og Georg Sverdrup, som begge tok klart 
til orde for å holde Norge fritt for jøder? Hvordan 
begrunnet de sine holdninger, og hva har de et-
terlatt seg av spor som kan gi oss svar på hvor de 
hadde sine forestillinger om jødene fra? Kort sagt: 
Hva tenkte de? I Paragrafen følger Håkon Harket 
sporene fra Eidsvoll-fedrenes protokoller og etter-
latte håndskrifter tilbake gjennom napoleontidens 
Europa; til salongene og feidene i København og 
Berlin hvor kampen om jødenes borgerrett var et 
av tidens store spørsmål.

Katarzyna Kozak-Opsahl, 
Józefa Zuzanna Królczyk 
Bremer
Polski tu i tam. Polsk for Vg3
260 sider
Fagbokforlaget, 201
ISBN: 978-82-450-1336-8

Polski tu i tam er et læreverk i 
polsk for videregående skole, 3. 

trinn. Målgruppen er elever med norsk som morsmål 
som allerede har kjennskap til polsk tilsvarende bo-
ken Polski jest prosty! Læreverket består av lærebok og 
nettressurs. Boken inneholder mer avanserte emner 
fra polsk grammatikk, beskrivelse av situasjoner 
fra polsk dagligliv samt emner innen polsk kultur. 
Språkstoffet omfatter en rekke øvelser som gir elev-
ene praktisk kunnskap og språkforståelse. Læreverket 
gir en praktisk opplæring med vekt på funksjonelt, 
praktisk språk, som også vil fungere som et grunnlag 
for videre språkstudier. Katarzyna Kozak-Opsahl 
er utdannet i anvendt lingvistikk ved Universitetet i 
Warszawa og er doktor i lingvistikk fra Universitetet 
i Oslo. Hun underviser i polsk på flere nivåer, blant 
annet ved Universitetet i Oslo, og har vært sensor ved 
tolkeutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus. Józefa Zuzanna Królczyk Bremer er magister i 
etnografi fra Universitetet i Wroclaw og cand.philol. 
i polsk litteratur fra Universitetet i Oslo. Hun er 
stipendiat i polsk litteratur ved UiO. Hun har jobbet 
som språkkonsulent og sensor ved tolkeutdanningen 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet 
i Bergen.
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Ulla-Britt Lilleaas, 
Dag Ellingsen
Likestilling i forsvaret. 
Fortropp, baktropp og 
kamparena
204 sider
Cappelen Damm Akademisk, 
2014
ISBN: 978-82-02-45146-2

Forsvaret innfører allmenn verneplikt i 2015. Jenter og 
gutter skal innkalles til sesjon og avtjene verneplikt på 
lik linje. Dette er en reform som vekker internasjonal 
oppsikt, og som har skapt en rekke diskusjoner og 
analyser av likestillingsklimaet i det norske Forsvaret. 
Likestilling i Forsvaret: Fortropp, baktropp og kamparena 
handler om hvordan jentene finner seg til rette og blir 
mottatt i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva 
kan jentene egentlig vente seg når de møter til første-
gangstjeneste og rekruttskole? Boka er basert på em-
piriske analyser av spørsmål som: Hva preger kulturen 
jentene møter? Hvilke lederutfordringer er knyttet til 
at jentene skal avtjene verneplikt på lik linje med gut-
tene? Hvilke praktiske utfordringer knyttes til denne 
likestillingsreformen? Hva skjer når jenter og gutter 
bor på fellesrom? Hvordan skal for eksempel seksuell 
trakassering håndteres? Boka vil være av interesse for 
studenter og forskere som er opptatt av kjønnsfors-
kning og likestilling i tradisjonelle mannsdominerte 
og maskuline organisasjoner. Den er særlig aktuell for 
jenter og gutter som snart skal avtjene verneplikten, for 
foreldrene deres og for ledelsen i Forsvaret som møter 
de nye rekruttene til førstegangstjeneste.

Ingerid Bø
Kjønnsblind, kjønnsnøytral 
eller kjønnsbevisst? Pedago-
ger møter kolleger, barn og 
foreldre
222 sider
Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 978-82-15-01972-7

Pedagoger trenger et faglig 
fundament for sitt arbeid med kjønn og likestilling. 
Siden Norge har underskrevet FNs verdenserklæ-
ring om menneskerettigheter, kan vi ikke si at vi 
ikke ønsker likestilling. Men om det er klart at vi har 
rett til likestilling, er det fremdeles nødvendig å dis-
kutere og presisere hva vi mener med likestilling. Og 
hvorfor skal vi ha likestilling? At det er et spørsmål 
om rettighet/rettferdighet er ett svar. Andre svar ser 
etter nytteverdien av likestilling mellom kjønnene. 
Viktige verdier handler om hva likestilling betyr 
for menneskers velferd. Både spørsmål og svar blir 
utdypet i boken. Hovedvekten ligger på pedagogers 
arbeid med kjønn og likestilling i møte med kolleger, 
barn og barnas foreldre. Forfatteren, dr.philos Ingerid 
Bø, er knyttet til Universitetet i Stavanger. Hun har 
skrevet boken Foreldre og Fagfolk som kom ut på 
Universitetsforlaget i 3.utgave i 2011.

Aage Storm Borchgrevink
Forvandlinger. Fabler
196 sider
Tiden Norsk Forlag, 2014
ISBN: 978-82-10-05368-9

En dag oppdager kongen at 
han har fått horn og hale. 
Han sitter på t-banen på vei 
til Frognerseteren, akkurat 
slik hans far gjorde under 

oljekrisen i 1973. Men verden har forandret seg. 
Kameraene er blitt flere. Blikkene mangedoblet. Det 
var bare et tidsspørsmål før det fikk konsekvenser. 
Unge Iselin Fuglesang blir valgt inn som ny nestle-
der i partiet. Men det politiske livet er mer krevende 
enn hun aner. Før helgens landsmøte er over, vil 
hun ha vært vitne til kuppforsøk, bortføring, samt 
en uventet politisk fornyelse, inspirert av eldgamle 
egyptiske ritualer. Hvem sa at norsk politikk er 
kjedelig? I Forvandlinger møter leseren en verden 
som ligner vår, men likevel ikke, og det er nettopp 
gjennom det skrudde og fremmede at Aage Storm 
Borchgrevink får frem vesentlige trekk ved vår egen 
tid. I tillegg inneholder boken et essay om ideene 
bak disse fablene, der Anders Behring Breivik 
spiller en avgjørende rolle. Forvandlinger er blitt en 
skarp, morsom og urovekkende samling fabler for 
samtiden.

Geir Atle Ersland
Byens konstruksjon. Varige 
spor i byens landskap
207 sider
Dreyer, 2011
ISBN: 978-82-8265-029-8

Mellomalderbyar blir ofte 
sett på som uoversiktlege og 
usystematiske i utforminga. 

Denne boka har som eit av sine mål å visa at dessa 
byane er prega av stabilitet i utforminga like fram 
til moderne tid. Sidan midten av 1800-talet har den 
mellomalderske bystrukturen vore under press og 
til dels blitt øydelagt i dei fleste byar. Slike byar har 
likevel stadig fellestrekk som viser korleis dei blei til, 
i form av spor etter gate- og tomtemønster og ikkje 
minst i kyrkjestrukturen. I Norden var byar noko nytt 
i mellomalderen, og mellom desse er Bergen kanskje 
den byen med den rikaste forskingstradisjonen både 
innanfor arkeologi og historie. I denne boka blir 
den mellomalderske bystrukturen i Bergen tolka og 
samanlikna med byar som London, København, 
Lübeck, Trondheim, Oslo og fleire andre. Men også 
andre spor i bylandskapet blir drøfta. Fanst det ein 
byidentitet i tidleg moderne tid (1500–1800)?

Geir Smolan, Sissel Vaksvik
HACCP – arbeid med mattrygghet
203 sider
Yrkeslitteratur AS, 2014
ISBN: 978-82-584-0543-3

Denne boken er skrevet for alle 
som studerer matfaglige emner i 
høyere utdanning. Programom-

rådet restaurant- og matfag og folk som arbeider 
med matproduksjon - fra små spisesteder til større 
virksomheter - vil ha nytte av en slik bok. Den kan 
brukes som hjelpemiddel i opplæringen i mat-
trygghet og kvalitetssystemer. Det er stort behov 
for kurs i HACCP i dag, da det er et sentralt tema 

i matproduksjon og servering. Emner fra boken 
kan brukes som underlag til kurs i HACCP og 
mattrygghet. HACCP er et system matbransjen 
benytter for å forebygge matbåren sykdom. Det er 
i dag det dominerende styringssystemet for å sikre 
trygg mat i næringsmiddelproduksjon. Systemet skal 
virke forebyggende ved at tiltak settes inn på riktige 
steder i verdikjeden. Dette er for å hindre at folk 
skal bli syke av maten de spiser. Fremgangsmåter 
basert på HACCP kan benyttes i hele matkjeden fra 
primærproduksjon til servering og detaljhandel. Det 
er derfor viktig at alle aktører og ansatte i matkjeden 
engasjerer seg, har kompetanse innenfor mattrygg-
het og vet hvordan et HACCP-system kan bygges 
opp, gjennomføres og vedlikeholdes.

Leif Ryvarden, I. Melo
Poroid fungi of Europe
455 sider
Finguflora, 2014
ISBN: 978-82-90724-46-2

This is a manual with keys 
and descriptions to 394 poroid 
fungi known from Europe out 
of which 210 are illustrated 
with colour pictures. Black 

and white drawings are provided for 120 represen-
tative species; besides spore drawings are given 
for some larger genera. Macro and microscopical 
characters are described and illustrated and decay 
and pathological significance are discussed. The 
taxonomic concepts are conservative and pragmatic 
as the book is primarily a tool for species identi-
fication and not a study of the phylogeny of the 
poroid fungi. Six new combinations are proposed.

Elisabeth Hansen
1800-tallets kvinner. På vei 
til stemmerett
329 sider
Pax Forlag, 2013
ISBN: 978-82-530-3643-4

1800-tallet var et turbulent 
århundre. Hvor synlige var 
kvinnene? Nye ideer fra 
1700-tallet bidro til kamp 

for mer demokrati og til den norske grunnloven 
av 1814. De historiske og politiske omveltningene 
innebar revolusjonerende endringer: fra roman-
tikkens anonyme kvinnelige forfattere og deres 
tilbaketrukne kvinnelige lesere, til emansiperte 
kvinner med utdannelse og frimodige ytringer 
i det offentlige rom. Sosiale omveltninger og 
politiske hendelser førte til et utall reformer – med 
konsekvenser for arbeid, familie og ekteskap. Blant 
Europas lærde kvinner var George Sand, Flora 
Tristan og Harriet Martineau. Elizabeth Gaskell 
var en pionér i revolusjonsåret 1848. Søstrene Brontë 
kom med romaner som Jane Eyre og Stormfulle 
høyder. Også George Eliot trosset konvensjonene. 
Den beleste Camilla Collett skrev Amtmandens 
Døtre og Fra de Stummes Leir, og lot seg inspirere 
av europeiske kulturstrømninger. Blant Norges 
nytenkende kvinner var også Christine Koren, 
Conradine Dunker og Gustava Kielland. I 1884 
ble Norsk Kvindesagsforening etablert, så fulgte 
Kvindestemmeretsforeningen. Og i 1889 gikk fyr-
stikkarbeiderskene til streik. Kvinner var blitt mer 
synlige i det offentlige rom, kampen fortsatte – og 
stemmeretten var snart i sikte.
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Astor Furseth
Farlige bølger. Tsunami, 
monsterbølger, fjellskred, 
syndfloden
205 sider
Vigmostad & Bjørke, 2012
ISBN: 978-82-419-0851-4

Dette er boka for deg som lar deg fascinere og kanskje 
blir litt skremt av naturkreftenes enorme potensial. 
I denne boka kan du lese om den aller farligste av 
naturkreftene, nemlig flodbølger og andre store bølger. 
Her kan du lese om alle de mest dramatiske hendelsene 
i Norge og resten av verden, som de siste års tsunamier 
i Asia og de kjente katastrofene i Loen og Tafjord her 
hjemme. Men boka presenterer og levendegjør mange 
flere og mer ukjente katastrofer, helt fra syndfloden 
og fram til i dag. I Farlige bølger får du vite alt om 
tsunamier, kjempebølger og stormflo. Du kan også 
lese om forskning og overvåking, f.eks. av den enorme 
fjellsiden på Åkerneset på Sunnmøre, som vil falle ut 
og skape en flodbølge på kanskje 100 meter.

Bjørn Ditlef Nistad
Sovjetunionens utenrikspoli-
tikk. 1917-1991
415 sider
Vidarforlaget, 2013
ISBN: 978-82-7990-187-7

Sovjetunionens utenrikspo-
litikk 1917-1991 omhandler 
sovjetstatens forhold til om-

verdenen fra bolsjevikenes makterobring i 1917 til 
Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. I boken viser 
Bjørn Ditlef Nistad hvordan sovjetisk utenrikspo-
litikk var preget av en blanding av kommunistisk 
messianisme og realpolitikk. Blant temaene som 
behandles, er sovjetiske bestrebelser på å opprette 
et kollektivt sikkerhetssystem på 1930-tallet, krigen 
mot Hitler-Tyskland i 1941-1945 og den kalde krigen 
mellom Sovjetunionen og USA i tiårene etter an-
nen verdenskrig.

Birgitte Langset Storvik
Forvaringsstraff
217 sider
Cappelen Damm Akademisk, 
2013
ISBN: 978-82-02-40564-9

Forvaring ble innført som 
straffereaksjon i Norge 1. 
januar 2002. Boken Forva-

ringsstraff tar for seg vilkårene for idømmelse av 
forvaring, innholdet i forvaringsstraffen, kriterier 
for prøveløslatelse, oppfølging under prøveløslatelse 
og konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløs-
latelse. Boken inneholder praktiske eksempler og 
omtale av en rekke dommer. Dette er en bok for 
dem som ønsker å lære noe om forvaringsstraff. Den 
kan brukes av alle som jobber med forvaring, enten i 
forbindelse med en rettssak, under straffegjennom-
føring eller ved prøveløslatelse. Den kan også være 
aktuell for fornærmede eller etterlatte i straffesaker 
og forvaringsdømtes pårørende. Videre er boken 
relevant for aspiranter ved fengselsbetjentutdannin-
gen, studenter ved Politihøyskolen og andre høgsko-
ler og universiteter, journalister med flere.

Vikarhåndboka er en liten bok som er lett-
lest og praktisk orientert, og som skal være 
til hjelp for lærervikarene i skolen. Mottoet 
for boka er: Noe er bedre enn ingenting.
 
Forfatteren har jobbet 13 år i grunnsko-
len som vikar. Etter de første åtte årene 
bestemte han seg for å studere pedagogikk. 
Han jobbet som vikar ved siden av studi-
ene, og underveis fikk han ideen til å skrive 
en håndbok for vikarer. 
 
– Det gis ikke opplæring til vikarer, og jeg 
syntes det var spesielt merkelig i en situa-
sjon der skolen mangler tusener av lærere. 
 
Boka ble trykket i desember i fjor og ble 
lansert i januar/februar. Huseby skrev 
aviskronikker om vikarene i skolen og den 
manglende oppfølgingen av dem, som sto 
på trykk i Aftenposten og Klassekampen. 
Det finnes ikke offentlige tall på vikarbru-
ken i grunnskolen, men det dreier seg om 
tusener av lærervikarer.
 
Vikarhåndboka er en håndbok for å fore-
bygge «praksissjokket», boka er ikke et 
substitutt for utdanning. Den er ment å 
forberede vikaren på de daglige utfordrin-
ger: «Det begynner kanskje om morgenen. 
Dersom du for eksempel har erfaring fra en 
kontorjobb og er vant til å bruke en times 
tid på å komme i gang, vil du få deg et aldri 
så lite sjokk. Skoleklokka venter ikke på 
noen, og det gjelder å være opplagt også, 
for ellers vil de ha 20-30 elever med mer 
energi enn deg. Opplagte elever og uopp-
lagt lærer er en dårlig kombinasjon.» Og: 
«Man kjefter og smeller fordi klassen er 
urolig, helt til man kommer på at barn som 
sover om natten, er uthvilte om morgenen. 

Den naturlige tilstanden til et barn er å 
være i bevegelse.»
 
Du skriver om typiske utfordringer for lærere 
og vikarene deres. Det kan være skoletimer som 
er «lette» for elevene, som kan være vanskelige 
for læreren å hanskes med, som gymnastikk, 
datatimer og turdager. 
 
– Ja, når rammene er løse, kan det inne-
bære at du må bruke mye krefter for å få 
klassen i den retningen du vil. I datatimen 
kan det for eksempel være en stor utfor-
dring å få elevene til å konsentrere seg om 
læringsinnholdet når de helst vil inn på 
morsommere nettsider. I gymnastikken 
kan det vise seg at en ellers rolig klasse blir 
utfordrende å forholde seg til, sier Huseby. 
På vanlige skoledager kan klassen bestå av 
elever med ulik innstilling, og «det finnes 
ingen fasitsvar på hvordan man skal hånd-
tere en klasse der halvparten nesten sover 
og den andre halvparten er opplagt». 
 
Lærervikaren «Thomas» brukes som en 
gjennomgangsfigur for å vise hva en lærer-
vikar blir stilt overfor i det daglige: «Så er 
tiden kommet, og klassen er forholdsvis 
rolig. Beskjeden om timens innhold gis, 
og de fleste sukker tungt. Norsk litteratur-
historie. Thomas forstår situasjonen, men 
læreren var klar på at dette var viktig å få 
gjennomgått.»
 
Men hvorfor sukker de så tungt av norsk 
litteraturhistorie! Og hvorfor forstår 
Thomas dem når de sukker, er ikke lit-
teraturhistorie morsomt?
 
– Det er vel en liten erkjennelse av at det 
vi voksne finner svært interessant, ikke 
oppleves slik av 10-12 åringer. Det er nok 
et gap mellom det vi synes er viktig at 
barna lærer, og det barna selv synes er 
interessant. Den nasjonale dannelsen og 
kulturarven, og hvordan sentrale forfattere 
kjempet med penn og papir for å utvikle 
oss og samfunnet, oppleves nok ikke som 
maktpåliggende viktig for barna.
 
Suksesskriteriet for en vikar er å gjøre 
jobben slik at det ikke kan «merkes» at det 
har vært en vikar i sving. Et stressmest-
ringsråd for vikaren er foruten å være for-
beredt, pusteteknikk. «Pust med magen», 
råder Christian Huseby.

CHRISTIAN HUSEBY

Vikarhåndboka. Hvordan gjøre en 
god jobb i skolen
104 sider
NKI Forlaget, 2014
ISBN: 978-82-562-7342-3

  BAK BOKA
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som psykolog, og i 1989 startet han IKST – Institutt 
for klinisk sexologi og terapi. Sammen med Elsa 
Almås tok han i 1982 initiativ til stiftelsen av Norsk 
forening for klinisk sexologi (NFKS). Langfeldt er 
internasjonalt anerkjent, blant annet for sitt arbeid 
med barns seksuelle utvikling, og han underviser 
ved flere universiteter i inn- og utland. Han har en-
gasjert seg sterkt i behandling av personer som har 
begått seksuelle overgrep, og har utviklet en egen 
terapeutisk behandlingsmodell for overgripere. Han 
har tidligere skrevet bøkene Barns seksualitet, Sexo-
logi og Erotikk og fundamentalisme – fra Mesopotamia 
til Kvinnefronten. Kongen utnevnte i 2011 Langfeldt 
til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans 
innsats for norsk psykologi, sexologi og terapi.

Vegard Kvam
Skolefronten. Einar Høigård 
og norske læreres kamp mot 
nazismen
375 sider
Scandinavian Academic Press, 
2013 c/o Spartacus Forlag
ISBN: 978-82-304-0117-0

Historien om Einar Høigård, 
den eneste universitetetslæ-

reren som mistet livet i kampen mot okkupasjons-
makten. Det skulle ikke gå lang tid fra den tyske 
okkupasjonen av Norge var et faktum, til skolefolk 
ble beordret til å stille seg lojale overfor en nasjo-
nalsosialistisk nyordning av skolen. Det oppstod 
strid mellom den tyske okkupasjonsmakten og 
Nasjonal Samling på den ene side, og lærere som 
ikke uten videre var villige til å tjene nazistene, på 
den annen side. Det var lektoren og historikeren 
Einar Høigård som trakk opp de politiske linjene 
for de norske lærernes motstandskamp. Han ledet 
aksjonsutvalg, utarbeidet paroler, skrev illegale 
aviser og fungerte som en omreisende rådgiver for 
skolefolk. Hans virksomhet var av særlig betyd-
ning for de strategiske valgene som ble foretatt i 
sivile motstandsgrupperinger på utdanningsfeltet 
de første årene under okkupasjonen. For ikke å 
avsløre sine mange kontakter i hjemmefronten tok 
han sitt liv under tysk fangenskap i november 1943. 
Historien om Høigård danner grunnlag for en 
bred drøfting av pedagogiske spørsmål knyttet til 
et samfunns mål for oppdragelsen. Historien viser 
hvordan den som kontrollerer utdanningen, har 
hånd om formidlingen av et samfunns verdier. Den 
som har hånd om utdanningen, bygger følgelig 
morgendagens samfunn.

Vigdis B. Petersen, Kjartan 
S. Tvete
I tallkongruensenes verden
171 sider
Caspar Forlag, 2013
ISBN: 987-82-90898-61-3

Boka er skrevet for å gi en 
relativt bred lesergruppe et 
møte med tallteoriens kongru-

ensregning og slik gi erfaringer med andre aspekter 
ved matematikken enn dem en får gjennom de 
mer dominerende områder av faget, som geome-
tri, funksjonslære og statistikk. Historisk er det i 
hovedsak rent matematiske problemer ved de hele 
tallene som har vært motivasjonskilden for utvik-
lingen av tallteorien. Likevel har mange av teoriens 
resultater fått til dels overraskende tolkninger og 
anvendelser, ikke minst i dagens teknologiske sam-
funn, noe boka legger vekt på å gi glimt fra. Boka 
kan leses med utbytte på ulike måter når det gjel-
der stoffutvalg og nivåer av presisjon og grundig-
het, ved at deler av det bevistekniske kan hoppes 
over, og at fokus mer legges på de begrepsmessige 
ideene og tolkninger av selve resultatene.

Peter Butenschøn
Oslo. Steder i byen
399 sider
Forlaget Press, 2013
ISBN: 978-82-7547-643-0

Oslo er Norges hovedstad, 
hjem for nesten 600 000 
mennesker. Men Oslo er 
også mange steder. Vi som 

bor i Oslo, bor ikke egentlig i Oslo. Vi bor på St. 
Hanshaugen eller i Holmenkollen, på Romsås eller 
Lambertseter, på Grønland eller Kampen. Hvert 
av disse stedene har sin egen historie og sin egen 
identitet, sine egne styrker og svakheter – hvert av 
dem har forskjellige ting å si oss om byens fortid og 
fremtid og om hvordan det er å bo i Oslo i dag. Nå 
har Peter Butenschøn skrevet historien om et viktig 
utvalg av disse stedene: hvordan de oppsto, hva 
som har formet dem, hva de kan lære oss om hva 
som kjennetegner en god by. Og hvordan de kan 
utvikles til beste for den byen som skal komme. 
Resultatet er en av de mest levende, kunnskapsrike 
og engasjerende bøkene som er utgitt om Oslo – en 
tekst som garantert kommer til å få deg til å se på 
byen på nye måter.

Vibeke Glaser
Foreldresamarbeid. Barneha-
gen i et mangfoldig samfunn
155 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02094-5

Mens barnehagen tidligere 
hadde få barn og en homogen 
foreldregruppe, favner den i 

dag et bredt spekter av familier med ulike nasjo-
naliteter og livssyn. Den sammensatte foreldre-
gruppen har forskjellige forventninger og krav til 
barnehagen. Veiledning og samarbeid med foreldre 
er på mange måter en avansert balansekunst. 
Et godt samarbeid forutsetter at personalet har 
respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige, 
og at de kan se dem som ressurspersoner i barnas 
liv. Barnehagen har også et særlig ansvar for at mi-
noritetsspråklige foreldre blir forstått i barnehagen. 
Dette krever at personalet utvikler en flerkulturell 
kompetanse og viser respekt, er lydhøre og utvikler 
forståelse for, og innsikt i, forskjellige kulturer. 
Dette er en praksisnær bok som baserer seg på 
mangeårige forskningsstudier på feltet. May Britt 
Drugli og Marit Gjervan har bidratt med hvert sitt 
kapittel, henholdsvis om den vanskelige foreldre-
samtalen og om det flerkulturelle perspektivet i 
foreldresamarbeidet. Vibeke Glaser er utdannet 
cand.polit og har jobbet som førsteamanuensis ved 
Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i 
mange år. Foreldrerollen, foreldreinnflytelse og 
profesjonalisering av barneomsorgen har vært 
tema for flere av hennes publikasjoner og tidligere 
bokutgivelser.

Thore Langfeldt
Seksualitetens gleder og 
sorger. Identiteter og ut-
trykksformer
159 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1366-5

I denne boken viser Langfeldt 
hvordan utviklingen av seksu-
ell identitet blir overlatt til til-

feldighetene fordi samfunnet i all hovedsak knytter 
seksuell forståelse til reproduksjon, kjønnssykdom-
mer og prevensjon. Gjennom sitt arbeid som psy-
kolog og sexolog i over 40 år har han opplevd men-
nesket bak handlingen, og han viser i denne boken 
hvilke sosiale og psykologiske faktorer i samfunnet 
som medvirker til at seksualiteten blir vanskelig eller 
kommer på avveie. Det er et tankekors at seksualitet 
fremdeles er så skambelagt at det skaper alvorlige 
problemer for mange mennesker. Det finnes ikke et 
enkelt svar på hvorfor det er slik, og forfatteren viser 
hvordan svaret er sammensatt av både religiøse, 
politiske og sosiale forhold. Med Seksualitetens gleder 
og sorger håper Langfeldt å kunne medvirke til en 
bedre forståelse av hvordan vi utvikler våre seksuelle 
identiteter, slik at vi lettere kan forstå og forvalte 
både våre egne og andres seksuelle uttrykksformer. 
Thore Langfeldt er spesialist i klinisk psykologi 
og klinisk sexologi. Han startet sin karriere som 
forsker, deretter arbeidet han som skolepsykolog og 
senere som faglig leder for barnepsykiatrisk avdeling 
Lille Sogn ved Statens senter for barne- og ung-
domspsykiatri. Fra 1983 har han hatt privat praksis 

Karl-Eirik Kval
DET STORE SKOLESVIKET. 
En diagnose og 18 forslag til 
forbedringer
259 sider
Dreyers Forlag, 2014
ISBN: 978-82-8265-102-8

Norge er et av de landene 
i verden som bruker mest 
penger på skole. Hva kan det 

da komme av at resultatene er middelmådige sam-
menlignet med andre land i internasjonale under-
søkelser? Hvorfor dropper så mange ut av skolen? 
Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning? 
Hva kan det komme av at fravær og forseintkom-
ming har blitt et så stort problem? Store reformer, 
en vedvarende strøm av rundskriv, forskrifter og 
regler, innføringa av en kvart million datamas-
kiner og bruk av prosjekt- og gruppearbeid har 
prega skolen de siste tiåra. Hva har det gjort med 
måten elever lærer på og resultatene av læringa? 
I denne boka undersøkes og belyses mange av de 
forholdene som gjør at så mange elever lærer mye 
mindre enn de ellers kunne gjort – først og fremst 
i videregående skole. Til slutt kommer 18 råd for 
hvordan skolen og skolesystemet kan endres til 
det bedre. Dette er ei bok for dem som direkte og 
indirekte merker hvordan dagens skole fungerer: 
lærere, elever og foreldre. Men det er også ei bok 
for dem som bestemmer hvordan skolen skal være: 
politikere og byråkrater. Med et håp om at de to 
siste gruppene kan få et realistisk innblikk i dagens 
skolevirkelighet og gjøre noe med den.
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Hans Chr. Pedersen, 
Torstein Storaas (red)
Rypeforvaltning. Rypefor-
valtningsprosjektet 2006-
2011 og veien videre
156 sider
Cappelen Damm Akade-
misk, 2013
ISBN: 978-82-7634-976-4

Rypeforvaltning presenterer 
den kunnskap som er innhentet gjennom prosjektet 
«Framtidas forvaltning av rype og skogsfugl til beste 
for grunneiere, jegere og andre brukere», og den 
gir en sammenfattet framstilling av aktuelle tema 
innenfor framtidig bærekraftig forvaltning av våre 
skogshønsarter. Rypejakta er helt sentral i norsk 
jaktkultur, og rypa er en karakterart og nøkkelfaktor 
i det norske fjelløkosystemet. Men den er også en 
kilde til friluftsliv, tradisjonell høsting av utmarks-
ressurser og viktig som inntektspotensial for mange 
rettighetshavere. Derfor er endringer i rypebestan-
den over tid gjenstand for interesse langt utover 
jegernes rekker. Endringer i rypebestanden kan 
således ses på som en indikator på helsetilstanden i 
vårt fjelløkosystem. En kunnskapsbasert forvalt-
ning er nødvendig for på sikt å sikre en bærekraftig 
høsting slik at vi også i framtida vil ha levedyktige 
og høstbare bestander av dette vårt fremste folkevilt.

Frode Fanebust
Dypt urettferdig. Nordsjø-
dykkerne og sannheten
191 sider
Pax Forlag, 2014
ISBN: 978-82-530-3736-3

Frode Fanebust har satt seg 
fore å få hull på den nasjonale 
verkebyllen som nordsjødyk-

kerne utgjør. Han snakker med involverte, under-
søker hva folk visste og burde ha visst, og hva de 
gjorde med kunnskapen. Han dokumenterer. Og 
han teller: Hvor mange som dykket, hvor mange 
som omkom, hvor mange som har senskader. Det 
avtegner seg et annet bilde enn det vi kjenner, av 
en yrkesgruppe som ikke har oppsiktsvekkende 
høye døds- eller skadetall, men som har hatt et 
spesielt godt grep om offentligheten – og som 
belønnes med en oppreisning som kan overstige 
fem millioner per hode. Dypt urettferdig. Nordsjø-
dykkerne og sannheten er en dramatisk fortelling om 
en skjebnesvanger virksomhet på havets bunn, en 
fortelling om en stor urettferdighet, og om en dans 
rundt de kalde fakta.

Aksel Fugelli
PER - Glimt av min far
247 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-42298-1

Per Fugelli er en skik-
kelse Norge har vent seg til å 
se i offentlige roller: som lege, 
forsker, samfunnsrefser og i 
det siste - som en kreftpasient 

som vet han lever på lånt tid. Aksel Fugelli har vokst 
opp med en far som har vært til stede. I mediene, 
i pasientenes takknemlighet - og i familien, hans 
egen flokk. Denne boken er en lang samtale mellom 
de to. Uten å vike unna vanskelige spørsmål går de 

gjennom farens liv en siste gang. Det er en tekst som 
hverken frykter konfrontasjon eller nærhet. Noen 
ganger snakker de forbi hverandre. Noen ganger 
bryter samtalen sammen. Og hele tiden kommer de 
langsomt nærmere hverandre. Blottet for sentimen-
talitet, lik en lege som eksaminerer en pasient, streker 
sønnen opp bildet av sin egen far, som etterhvert 
fremstår naknere, mer sårbar, men også virkeligere 
enn før. PER - Glimt av min far er et møte mellom to 
mennesker som har et helt liv å dele og oppsummere 
like før det slutter. Boken er en virkeliggjøring av Per 
Fugellis oppfordring: «Ikke vær et ett-tall på jorda. 
Bry deg om flokken din.»

Halvor Fjermeros
Uro i Euroland. Faglig avmakt 
og sosial motstand i EUs nye 
arbeidsliv
255 sider
Res Publica, 2014
ISBN: 978-82-82-26044-2

Halvor Fjermeros har tråk-
ket opp gjengrodde stier. 
Journalisten og forfatteren fra 

Kristiansand var den første norske journalisten som 
intervjuet den legendariske fagforeningslederen 
Arthur Scargill. Scargill ledet det britiske gruve-
arbeiderforbundet under den dramatiske streiken i 
1984 til 1985. Da skrev Fjermeros for Klassekampen. 
Når han nå vender tilbake til Yorkshire, er det et 
helt annet landskap han ser. Gruvene er øde. Et 
plukklager for en av verdens største nettsider for 
moteklær, Asos, er nå den viktigste arbeidsplassen 
i Arthur Scargills kjerneområde. I Scargills tid 
var fagbevegelsen mektig. Men hos Asos slipper 
ikke fagbevegelsen til. Lønningene ligger rett over 
britisk minstelønn. Arbeidsdagene er lange og til-
leggene få. – På 20-tallet reiste den svenske forfat-
teren Ivar Lo-Johansson rundt i Europa. Jeg hadde 
lyst til å gjøre noe tilsvarende, forklarer Fjermeros. 
Fjermeros’ reise gikk til Hellas, Spania, Tyskland 
og Storbritannia.

Bendicte Ingstad
Utvikling – for hvem? Erfa-
ringer og forskning blant 
utsatte grupper i Botswana 
1983–2012
223 sider
Kolofon Forlag, 2014
ISBN: 978-82-300-1166-9

Denne boken handler om 
Botswana, landet hvor jord- og kvegdriftsfolket 
tswana, av bantu opprinnelse, er i majoritet, og 
urfolkets aner (blant flere andre) en minoritet hvis 
eksistens på mange måter er under sterkt press. 
Boken er sett gjennom øynene til min familie som 
bodde der i to år fra 1983-85, men primært med an-
tropologiske øyne fra alle de år jeg har gjennomført 
medisinsk-antropologisk forskning i Botswana i 
årene som fulgte. Mine erfaringer skriver seg fra 
tre forskjellige større forskningsprosjekt samt en 
del mindre prosjekter og jevnlig oppfølging frem til 
november 2012. Med min bakgrunn som sosialan-
tropolog, og med mangeårig tilknytning til faget 
samfunnsmedisin, er det særlig de som ofte kalles 
«svake grupper» som har stått i fokus for mine 
prosjekter. Jeg velger å kalle dem utsatte grupper 
fordi mange av dem jeg gjennom årene er blitt 
kjent med, som kunne falle inn under betegnelsen 
«svake grupper», er langt «sterkere» og har mer 
motstandskraft mot livets mange prøvelser enn en 
gjennomsnitts velferdsstats beboer. Jeg ønsker å 
vise hvorledes utviklingshjelpen, selv den som har 
blitt regnet som svært vellykket, på mange måter 
har feilet når det gjelder å nå disse gruppene og 
hvordan deres situasjon på flere områder er blitt 
forverret eller vanskeliggjort på grunn av det vi 
kaller «utvikling».

Frode Iversen, Bo Lilledal 
Andersen
ARKEOLOGOENE. Nytt lys 
på fortidens gåter
188 sider
Pax Forlag, 2013
ISBN: 978-82-530-3590-1

Visste du at de første pionerene som kom til landet 
vårt, kom padlende på kne i små båter av tre eller 
skinn? Har du sett Venus fra Svinesund? Lurer du 
på hvem det er som ligger i Gokstadhaugen, og vil 
du høre en helt ny teori om hvem som drepte ham? 
Og vil du vite hva skarpretterøksa på Politimuseet 
kan fortelle om Norges siste sivile henrettelse? Bli 
med på en reise i arkeologenes fotspor, der vi blant 
annet jakter på reinjegerne fra bronsealderen og 
vikingtiden, møter Vistegutten fra steinalderen, 
Disa fra vikingbyen Birka, Osebergkvinnene, 
og Grauballemannen som ble ofret i ei myr på 
Jylland for 2300 år siden. Arkeologi har alltid 
hatt stor fascinasjonskraft. Men hvem er egentlig 
arkeologene? Er de eventyrere og skattejegere av 
typen Indiana Jones? Er de bleke skrivebordsmen-
nesker – eller nysgjerrige slitere med skitne hender 
og baken i været? I denne boka følger vi en rekke 
norske arkeologer i deres leting etter nye svar på 
gamle mysterier. Boka er skrevet av arkeolog Frode 
Iversen og NRK-journalist Bo Lilledal Andersen, 
og er en oppfølger etter Tv-serien Arkeologene.

Tone Klev Furnes
Emanuel Vigeland
221 sider
Dreyers Forlag, 2013
ISBN: 978-82-8265-054-0

Emanuel Vigeland (1875-1948) 
hadde en fremskutt stilling 

innen freskomaleriet og glassmaleriet i sin samtid, 
og han fikk en ledende posisjon som monumen-
talkunstner. Hans bidrag til norsk kunsts historie 
ruver; han var pionér og nyskaper innen flere 
kunstformer og hans produksjon er svært omfat-
tende. Innen kunsthåndverket og portrettmaleriet 
er hans bidrag også betydelig. Hans nordiske 
kontaktflate av geistlige, kongelige og statsmenn 
gav ham et fortrinn ved de mange offentlige 
oppdrag. Den svenske prinsen Eugen og vår egen 
statsminister Gunnar Knudsen var blant Emanuel 
Vigelands nære venner. Emanuel Vigeland er i dag 
best kjent som kunstneren bak de vakre og sær-
pregede glassmaleriene i en rekke nordiske kirker 
som Uranienborg kirke i Oslo og Borgestad kirke 
i Porsgrunn. Hans hovedverk innen glassmaleriet 
er Oscarskyrkan i Stockholm. Emanuel Vigelands 
mektige livsverk: Tomba Emanuelle på Slemdal 
i Oslo er en kunstskatt der arkitektur, maleri, 
skulptur, kunsthåndverk, ordet, lyset og akustik-
ken sammen bidrar til ett samlende uttrykk – et 
Allkunstverk om livet.
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Liv Borgen
Botanisk hage 1814–2014. 
Historien om en hage
335 sider
Forlaget Press, 2014
ISBN: 978-82-7547-704-8

Botanisk hage på Tøyen er 
en av Oslo virkelige perler: 

en stor og vakker og mangfoldig hage midt i byen, 
full av sjeldne trær og planter, av hemmelige oaser 
og hvilesteder, av dufter og farger, kunnskap og 
inntrykk. I år feirer hagen sitt 200 års jubileum. 
Siden åpningen har både hagen og virksomheten 
der gjennomgått store forandringer. I 1814 så man 
for seg at Botanisk hage skulle bidra stort til å 
utvikle landets naturressurser til beste for den nye 
nasjonen Norge. I dag er de ansatte i hagen blant 
annet opptatt med å bevare frø og DNA-materiale 
fra truede arter både i Norge og internasjonalt. 
Men fra begynnelsen av fram til i dag har hagen 
vært spesielt viktig for hovedstadens befolkning: en 
mulighet til å møte naturens mangfold og rikdom 
midt i byen. I den nye boken om Botanisk hage 
tar Liv Borgen, som selv er framstående botaniker 
og tidligere bestyrer i hagen, oss med på en reise 
gjennom denne historien. Hun viser hvordan 
hagen har utviklet seg, og lar oss møte noen av 
dem som preget hagen gjennom sitt arbeid der. 
Hun tar oss også med bak kulissene og viser oss 
noe av virksomheten som utspiller seg i laborato-
rier, veksthus eller blomsterbed. Med seg på laget 
har hun den prisbelønte fotografen Guri Dahl, som 
har dokumentert hagens liv gjennom et helt år i 
en lang rekke unike fotografier. Boken er i tillegg 
rikt illustrert med historiske fotografier. Resultatet 
er en vakker og særpreget bok for alle hage- eller 
historieinteresserte – og for alle som er glad i Oslo.

Halvor Fjermeros
«Op til himmelen, ned til 
Hel». En biografi om nasjons-
byggeren Nicolai Wergeland
218 sider
Portal, 2014
ISBN: 978-82-8314-024-8

Gjennom 200-årsjubileet for 
1814-grunnloven har vi fått øye 

på presten Nicolai Wergeland, den gang kapellan i 
Kristiansand, på en ikke særlig tiltalende måte. Vi 
står igjen med et bilde av en ærekjær kranglefant 
og forblindet danskehater. Han har blitt framstilt 
som en møteplager, i tillegg til å bli utpekt som 
syndebukken bak «jødeparagrafen». Riktig nok var 
han også mannen som fant på å kalle nasjonal-
forsamlingen for Storthing. Men for ettertida har 
han første og fremst blitt stående igjen som far til 
Henrik Wergeland og Camilla Collett. Fra å ha 
vært Norges kanskje mest populære mann i årene 
før 1814 forsvant Wergeland inn i et 13 år langt eksil 
som sogneprest på Eidsvoll, før han igjen sto fram 
som den stridsmann han var, og kom med epoke-
gjørende bidrag som nasjonsbygger og samfunns-
debattant på 1830- og 40-tallet. Den skarpsindige 
og beleste gutten som i sin tid kom fra Korskirken 
fattigskole i Bergen, har med denne boka fått sin 
første biografi.

Kristin Holte
Strikkede skatter. Nye 
mønstre med motiver fra 
folkekunsten
164 sider
Vigmostad Bjørke, 2014
ISBN: 978-82-419-1091-3

Til alle tider har mennesker 
laget mønstre og dekor på gjenstander. Symboler har 
vandret med handel og folk, og motiver vi kjenner 
fra norske strikkemønstre, finnes også i tekstiler fra 
andre deler av verden. Denne felles historien har 
fascinert Kristin Holte, som i mange år har designet 
strikkeplagg. I denne boken har hun laget mønstre 
som er inspirert av åttetakket stjerne, kors og dyre-
horn, som er blant de eldste ornamentene vi kjenner 
til. Resultatet er oppskrifter til 25 vakre gensere, 
kofter og vester i fargerike garn. Fremgangsmåte, 
teknikker og montering er grundig forklart. Bokens 
innledende kapitler forteller historien om bruken 
av symboler og ornamenter i tekstiler, og hvordan 
strikkehåndverket spredte seg fra de første strikke-
plaggene kom til Europa på 1300-tallet. Kristin Holte 
(f. 1963) har designet strikkeplagg og vært interessert 
i mønstre og strikketradisjoner i en årrekke. Hun er 
lærer i design og håndverk og har svennebrev i strik-
kehåndverkerfaget. Kofter var hennes forrige bok.

til den habsburgske tronen ble skutt i Sarajevo 28. 
juni. Attentatet utløste en krig som skulle overgå 
alle tidligere kriger hva gjaldt ødeleggelser, død og 
konsekvenser. I 1914 – Inn i katastrofen skildrer Roy 
Andersen den dramatiske historien om opptak-
ten til første verdenskrig og dens tidlige fase. Vi 
følger den norske regjeringens kamp for å forsvare 
nøytraliteten, overfor Sverige og Storbritannia, og 
også overfor kong Haakon, som mer og mer opptrer 
som britenes mann snarere enn som Norges konge. 
Imens ruller den tyske krigsmaskinen gjennom Bel-
gia og Nord-Frankrike og involveres i voldsomme 
slag også på Østfronten. Gjennom soldatdagbøker 
og -brev får vi et innblikk i krigens råskap, fra de 
blodige kampene ved Marne og Tannenberg til 
forbrødringen mellom skyttergravene i Flandern på 
julaften 1914. Samtidig rammes den livsviktige nor-
ske skipsfarten stadig mer av krigshandlingene.

Ellen Kristvik
I kreft og kjærleik. Ettertankar
332 sider
Samlaget, 2014
ISBN: 978-82-521-8496-9

To menneske har nyleg funne 
kvarandre, i godt vaksen alder. 
Jostein Nerbøvik og Ellen 
Kristvik står i startgropa til 
eit liv i lag då den inngripande 

meldinga slår inn i liva deira: Kreften hans har 
spreidd seg frå den mørke føflekken som for lengst 
er fjerna. Dette er ei bok om dei tre åra som følgde, 
ei tid prega av alvorleg sjukdom. Det er ei forteljing 
om det å få kreft og bli innskriven i det norske 
helsevesenet, å bli forelska og ta konsekvensane av 
det, og om alt som skjer på ein gong. Forteljinga 
om ei utfordrande sjukdomstid er fletta saman med 
forfattarens ettertankar, korleis det som skjedde 
fortonar seg ti år etterpå.

Ole Jakob Løland, 
Petter Skippervold, 
Anders Martinsen
Bibelen i populærkulturen
323 sider
Scandinavian Academic 
Press, 2014
ISBN: 978-82-304-0099-9

Paradise Hotel-vinnerne 
Carl Eliassen og Tine 

Helene Valle poserte nakne i Dagbladet, kun 
tildekket av noen blader rundt underlivet og et 
rødt eple i hånden. Den bibelske mytens motiver 
er i dag så etablert at de framstår nærmest som 
prototyper for nye fortellinger og tolkninger. Et 
rødt eple signaliserer fristelse, slangen fristeren, 
kvinnen fristerinnen. Bibelen benyttes i dag fritt i 
parodier og karikaturer innenfor det brede spekteret 
av kulturlivet. Det er ikke bare en bok som skal 
formidle religiøse ideer, det er også en bok som gir 
morsomme poenger eller estetiske ingredienser til 
allmenn, salgbar og populær kultur. Men hvilken 
status får Bibelen i vår kultur når den parodieres 
i The Simpsons? Og baserer populærkulturen seg 
primært på bibeltekstene eller på forestillinger som 
fortolkningstradisjonen har brakt med seg? Tre 
teologer forsøker å gi svar på dette, og følger sporene 
fra bøker, filmer og musikkalbum fra vår tid gjen-
nom Bibelens tolkningshistorie.

Anette H. Storeide
Norske krigsprofitører. Nazi-
Tysklands velvillige medlø-
pere
479 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 978-82-05-45450-7

Våren 1941 etablerer kjemi-
konsernet IG Farben, Nordag 
og Norsk Hydro selskapet 

Nordisk Lettmetall. De skal forsyne Hermann 
Görings Luftwaffe med materialet til flyene de 
trenger i kampen for å sikre det germanske tusen-
årsriket. Norsk Hydros deltagelse krever betydelig 
kapital, og en gruppe med mektige og pengesterke 
nordmenn, kalt Oslo-konsortiet, legger millioner 
av kroner på bordet. Mens mange tvangsarbei-
dere må bøte med livet under krigen, flerdobler 
konsortiets medlemmer sine verdier. Hvor går 
grensen mellom det å holde industrien i gang og 
det å hjelpe fienden, spør Anette H. Storeide. Hun 
retter et kritisk søkelys mot norske krigsprofitører 
og beskriver interne stridigheter også på tysk side. 
Under krigsoppgjøret fikk den da avdøde Hydro-
direktør Axel Aubert skylden for det som hadde 
gått galt. Andre sentrale aktører gikk ikke bare fri 
– de satt igjen med store gevinster.

Roy Andersen
1914 – Inn i katastrofen
363 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 978-82-03-29432-7

Sommeren 1914 var himme-
len skyfri og varm. I Horten 
samlet Europas seilerelite 
seg til vennskapelig kap-
pestrid, og i Balestrand 
promenerte keiser Wilhelm 

blant bygdefolket. Men den sommerlige idyllen var 
et bedrag. Stormaktskonfliktene som hadde ligget 
latent, eskalerte uhyggelig raskt etter at arvingen 
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Bjørg Brandtzæg Gundem
Europeisk didaktikk. 
Tenkning og viten
112 sider
Universitetsforlaget, 2011

Historien er viktig for å 
forstå feltet slik det fremtrer 
i dag. Denne boka gir 
derfor en forståelse av den 
grunnleggende tenkning og 

viten som europeisk didaktikk representerer. Boka 
tar for seg europeisk didaktikk med hovedvekt 
på den tenkning og viten som ligger til grunn. 
Didaktikk er forstått både som profesjonsteori til 
bruk i lærerutdanning, forvaltning og skole og som 
forskningsfelt. Det er lagt vekt på det mangearte-
de, sammensatte og komplekse ved didaktikk, slik 
didaktikk framstår innen ulike didaktiske miljøer. 
Professor Gundem gir en innsikt i den grunnleg-
gende tenkning og viten som europeisk didaktikk 
representerer. Derfor handler boka om historiske 
røtter fra den gang de første lærebøkene i didak-
tikk ble skrevet. Den handler også om kunnskaps-
forståelser og hvordan påvirkninger skjer, både 
mellom angloamerikansk og europeisk tenkning 
og mellom allmenndidaktikk og fagdidaktikk og 
andre spesialiserte områder. Det dreier seg ikke 
minst om å identifisere ulike påvirkningsretninger 
med ulik påvirkningsgrad. De didaktiske miljøene 
i Norge og ellers i Europa er mangeartede og kom-
plekse og skjuler ulike typer didaktikk som igjen 
fremstår som ulike sammensatte fenomen. Dette er 
også forsøkt berørt og drøftet, ikke minst gjennom 
problematisering av disse innbyrdes forholdene. 
Blant emnene som forfatteren tar opp, er didaktisk 
analyse, didaktiske modeller, didaktisk forskning, 
forholdet pedagogikk - didaktikk - fagdidaktikk 
og forholdet didaktikk – curriculum. En viktig 
bok for masterstudenter i pedagogikk, didaktikk 
og fagdidaktikk. Den kan også være av interesse 
for andre som er opptatt av temaet, som doktor-
gradsstudenter, bachelorstudenter og studenter i 
lærerutdanningen.

  BAK BOKA

Til lanseringen av Noen vil ha det slik i 
Kristiansand i mars i fjor, kom det ingen 
journalister. Ikke en eneste en, forteller 
Dag Ellingsen, seniorforsker og forfatter. 
Han har skrevet boken sammen Ulla-Britt 
Lilleaas, som også er forsker. Dette er en av 
tre bøker de har skrevet sammen.
Hvorfor kom de ikke?
 – Det kan jeg ikke fastslå, men den 
kritiske forskningen på levekårene i Agder 
er ikke særlig populært stoff, i Agder. Mot-
standen har vært betydelig, sier Ellingsen.
 Det var i 2010 at forfatterparet første 
gang la fram sine resultater i rapporten 
«Det gode liv på Sørlandet«. Rapporten 
slo hull på myten om at livet var særlig 
godt i den sørligste delen av landet. For 
statistikken viste høyere tall enn lands-
gjennomsnittet når det gjaldt bruk av 
psykofarmaka, uføretrygd, spesielle typer 
sykefravær og kriminalitet, og relativt 
lavere tall for arbeidsdeltakelse. I tillegg 
pekte den mot at landsdelens toneangi-
vende religiøse budskap om nedpriorite-
ring av likestilling, kunne ha noe med de 
dårlige levekårene å gjøre.
 – Det ble veldig mye styr i lokale 
media, sier Dag Ellingsen. Og lite støtte. 

Han forteller at folk sa «Vi vet dere har 
mange gode poenger, men vi orker ikke 
å ta del i det, vi skal bo og jobbe her og 
det kan vi ikke hvis vi skal være stemplet 
som illojale mot landsdelen». Selv bodde 
han i Oslo og reiste fram og tilbake til 
Kristiansand.
 Derfor var det ikke mange, bare noen 
få i Agder-fylkene, som sto fram og sa at 
tallmaterialet dessverre så ut til å være av 
typen nødvendig kritikk, så vondt det enn 
gjorde.
 Etter at boka kom i 2014, laget Aften-
posten en større reportasje på bakgrunn 
av den. Avisen besøkte Vegårshei og skrev 
om en kommune der store deler av innbyg-
gerne er med i en frimenighet, ordføreren 
også, og der kommunens skolebarn har fri 
på onsdager for å være hjemme hos mor. 
Statistikken som viste hvor dårlig det sto til 
i Agder-fylkene, fikk lesere over hele landet.
 – Agder-kvinnene sto i fokus, de ble 
kritisert for å være hjemme med barn og ble 
kalt «gratispassasjerer». Men boken peker 
vel mot den religiøse kulturen som årsak 
til problemene i Agder, og ikke enkeltper-
sonenes valg?
 – Aftenposten får svare for kritikken, 
noe de da også gjorde. Men det er riktig 
at vi ønsker å fokusere på kulturelle og 
ikke individuelle faktorer. Boka var også 
viktig å skrive fordi det mellom rapporten 
og boka hadde kommet en ny undersø-
kelse som mer enn bekreftet vårt poeng 
om hvordan religion på Agder fungerer 
negativt i forhold til likestilling og dermed 
levekår.
 I forordet  til Noen vil ha det sånn, 
skriver prof. dr. theol. Jorunn Økland, som 
er tidligere leder ved Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo , 
«Målet synes å være å stille en diagnose for 
å hjelpe pasienten – Sørlandet, som lider av 
høy sykelighet og lav likestilling – med å 
bli frisk og like rask som resten av landet.» 
Hun skriver at dette er en viktig målsetting 
og oppfordrer til ettertanke og debatt.

John Engeseth, Odd Heir, 
Håvard Moe
Matematikk for yrkesfag – 
forenklet
87 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-34577-7

Matematikk for yrkesfag – 
forenklet er en bok laget for å gi 

elever som sliter med matematikk, et bedre grunnlag. 
Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle 
utfyllingsoppgaver og teori som følger strukturen i 
den ordinære læreboka.

Astrid Brekken
Kvinnebønder
220 sider
Boksmia, 2013
ISBN: 978-82-91871-30-1

Møt kvinnebøndene, med 
sau, geit,kyr og hjort i fjøsa, 
med mjølkerobot og motor-
sag, med heimelaga ost og 

spekepølse, med frukt og korn, blåbær og poteter. 
Utan kvinnebøndene hadde Norge vore fattigare.

Espen Søbye, Harald 
Berntsen, Kjartan Fløgstad, 
Jon Langdal
Dovre faller. Norge 1814–
2014
367 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 978-82-05-42744-0

Dette er historien om Norge 
i de siste 200 årene slik 

den aldri før har vært skrevet. Her kombineres 
industrihistorie med politisk satire, arbeider-
kamp og sterke lederskikkelser med musikk og 
litteratur. Globalisering, sport, olje og medier er 
også en del av det store lerretet forfatterne spen-
ner opp. Det er like før Dovre faller. Bøndene, 
Norges gamle ryggrad, finnes ikke lenger. Å 
være bonde har blitt deltidsarbeid. Fiskerne har 
blitt en utrydningstruet rase. Og med Frp fikk 
Norge for første gang et stort reaksjonært parti. 
Hvor skal det ende? En av dystopiene forfat-
terne sannsynliggjør, er at hele landet vil bli 
svelget av helsevesenet og gå til grunne som en 
kronisk uhelbredelig pasient. Forfatterne har 
lagt de historiske silkehanskene til side. Dette er 
kompromissløs historiefortelling sett fra venstre. 
Les, le og lær!

DAG ELLINGSEN OG 
ULLA-BRITT LILLEAAS

«Noen vil ha det slik». 
Tradisjonelle kjønnsroller og svake 
levekår på Sørlandet
143 sider
Portal Akademisk, 2014
ISBN: 978-82-8314-007-1
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Vivian D. Nilsen, Richard 
Haugen, Branca Lie, Adam Vogt
Spesialpedagogisk hjelp i 
barnehagen
320 sider
Cappelen Damm Akademisk, 
2014
ISBN: 978-82-02-40626-4

Spesialpedagogisk hjelp i 
barnehagen gir en innføring i barns utvikling i 
barnehagealder og de vanskene som kan oppstå 
i denne aldersperioden. Fokus er på de ulike 
spesialpedagogiske utfordringene som ansatte i 
barnehagen møter. I boka gis en grundig innføring 
i kartleggingsformer og samarbeid i barnehagen, 
med hjemmet, helsestasjonen og PPT. Forfatterne 
viser til viktigheten av å identifisere barns behov 
for hjelp og støtte, og hvordan barnehageperso-
nalet gjennom tidlig innsats og ved individ- og 
systemrettet arbeid kan sette inn nødvendige tiltak 
overfor barn med spesielle behov. Områdene som 
er viet størst oppmerksomhet i boka, er barn med 
samspillsvansker/atferdsvansker, språkvansker, 
emosjonelle vansker (særlig angst og depresjon), 
synsvansker, hørselsvansker, ADHD og Tourette 
syndrom og autismespekterforstyrrelser. I tillegg 
gis det en innføring i begrepsvansker der barn med 
spesielt svakt begrepsgrunnlag er særlig behandlet 
i forbindelse med utviklingshemning og hjerne-
skade. Problemer i forbindelse med flerkulturelle 
forhold (migrasjonsrelaterte vansker) er også disku-
tert. Formålet med boka er å gi leseren en teoretisk 
innsikt i ulike vanskeområder og praktisk kunn-
skap som kan gjøres bruk av i den daglige omsorg, 
læring og utvikling av barn i barnehagen. Både 
sannsynlige årsaksfaktorer til problemene og sen-
trale tiltaksformer er derfor viet oppmerksomhet. 
Boka er særlig aktuell for barnehagelærerstudenter, 
ansatte i barnehagen og studenter i spesialpedago-
gikk. I tillegg kan boka være til hjelp for studenter 

som spesialiserer seg til barnevernsarbeid. Boka 
gir et godt grunnlag for videre studier og forskning 
samt et kunnskapsgrunnlag for å forbedre praksis i 
PPT. Andre med tilknytning til eller interesse for 
barn i barnehagealder, for barnehagevirksomhet og 
spesialpedagogikk, vil også kunne ha utbytte av boka.

Hallvard Hagelia
Herrens utvalgte. Guddom-
melig utvelgelse som bibelsk 
tema og aktuelt problem
239 sider
Portal Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-92712-93-1

Guddommelig utvelgelse er 
et sentralt tema i Bibelen. En 

rekke personer beskrives som utvalgt av Gud, i 
Det gamle testamentet: Abraham, Isak, Jakob, 
Moses og David, pluss en rekke andre mindre 
sentrale skikkelser. Også folket Israel beskrives 
som utvalgt, og byen Jerusalem. Dessuten taler 
flere profeter om at når dommen er felt over 
de gudløse, vil en «rest» bli tilbake, en rest av 
Guds utvalgte folk. Utvelgelsestanken fortsetter 
inn i Det nye testamentet, der Jesus velger ut 12 
disipler og Paulus beskriver kirken som Guds 
utvalgte folk. Både Jesus og Paulus bygger videre 
på den gammeltestamentlig «rest»-tanken når de 
fremholder at det er ikke nok å verne Abrahams 
etterkommere. Begge etterlyser «Abrahams tro». 
For Paulus er «Abrahams tro» det samme som 
troen på Kristus som Herre. Men tanken på at 
noen skulle være utvalgt av Gud, er problema-
tisk i et moderne sekularisert samfunn. Derfor 
tar denne boken også opp dette spørsmålet, 
illustrert ved hvordan en kristen og en jødisk 
bibelforsker og en jødisk sosiolog forholder seg 
til problematikken.

Erik Steineger, Andreas Wahl
Nova 8. Naturfag for ung-
domstrinnet
256 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-41297-5

Elevboka er rikt illustrert med 
bilder som bygger opp under 
teksten. Utfyllende lærestoff 

og morsomme faktaopplysninger blir trukket ut i 
rammer. Viktig lærestoff blir repetert i margtek-
ster og oppsummeringen bakerst i hvert kapittel. 
Margtekstene og oppsummeringen er gode verktøy 
for differensiering og repetisjon. Til hvert kapittel 
er det fire oppgavetyper: Les og svar, Gjør og 
lær, Gå videre og Diskuter. Forslag og forsøk fins 
bakerst i hvert kapittel. De fleste forsøkene er enkle 
å utføre og krever lite utstyr.

Gunnar Ringheim
Det som ikke skulle skje. 
Fortellinger om overgrep
253 sider
Gyldendal, 2015
ISBN: 978-82-05-47552-6

Maria hadde så sterke 
smerter at hun knapt klarte 
å gå oppover midtgangen på 

konfirmasjonsdagen, Ellen skrev dikt om at hun 
ville ut gjennom tykke murer av hemmelighet, 
mens Sveinungs ungdomsleder ba Gud om å tilgi 
Sveinung for å ha fristet ham. Gunnar Ringheim 
har i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter 
samlet tolv skjellsettende historier om mennes-
ker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep 
av kirkelige ledere. Kirkelig Ressurssenter 
jobber for åpenhet og for å plassere ansvaret for 
seksuelle krenkelser der det hører hjemme: hos 
overgriperen. De vet at støtte fra andre er svaret, 
og at omgivelsenes utilstrekkelige evne til å 
takle overgrep kan være nesten like rammende 
som selve krenkelsen. Det som ikke skulle skje er 
en viktig bok om alvorlige overgrep. Den viser 
også at håpløse situasjoner kan endres. Det som 
er blitt ødelagt, kan heles, og som professor Eva 
Lundgren skriver i sitt etterord: «Denne bokens 
fortellere har passert dette nesten uoverstigelige 
hinderet. De har fortalt. De har delt sin skam 
med deg og meg. La det være et fremtidshåp.»

Hilde Traavik, Bente Kolberg 
Jansson
Norskboka 1. Norsk for grunn-
skolelærarutdanning 1–7
279 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02104-1

En samlet presentasjon av norskfaget slik læreren 
på barnetrinnet trenger det. Norskfaget er skolens 
største og viktigste fag. Norskboka 1 og 2 er et 
basisverk som gir innsikt i de sentrale emnene 
i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk 
i GLU 1–7. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre 
sammenhengene mellom teori og praksis, og 
mellom lærestoff og lærerarbeid. Bind 1 tar for 
seg overgangen fra barnehage til skole, den tidlige 
lese- og skriveutviklinga, ABC-bøker, arbeidsmå-
ter i skriftspråksopplæringa på småskoletrinnet, 
fonologi, morfologi, syntaks, norsk som andre-
språk, tale og skrift og språknormering. Bind 1 
konsentrerer seg altså først og fremst om språklige 
emner. Forfatterne har omfattende erfaring både 
som norsklærere, lærerutdannere og forskere, og 
dette setter sitt tydelige preg på dette solide verket. 
Redaktører er Hilde Traavik og Benthe Kolberg 
Jansson. Øvrige bidragsytere i bind 1 er Tuva Bjør-
kvold, Anne Marit Danbolt, Jan K. Hognestad, 
Anne Høigård, Kirsten Palm, Dagrun Skjelbred 
og Gro Ulland.

Dag H. Nestegard
Atlanterhavsflygaren Thor 
Solberg. Ei røvarhistorie
140 sider
Det Norske Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8307-8

Sommaren 1935 flaug Thor 
Solberg som første nord-
mann frå USA til Noreg 
via Grønland, Island og 
Færøyane med eit spinkelt 

einmotors Loening amfibiefly. Den utrulege his-
toria er lite kjend, og Thor Solberg var sjølv ein 
mann utanom det vanlege. Han dreiv business 
både i Noreg og i USA, var stor i kjeften og ein 
solid mytebyggjar. Solberg var ein del av flypio-
nermiljøet i Brooklyn N.Y. , saman med mellom 
andre Charles Lindbergh. Dette er historia om 
ein flygalen gut frå eit småbruk i Florø, som fekk 
til nesten alt han ville, men som krasjlanda rett 
som det var.

Karin Sveen
Mannen i Montgomery 
street. Portrett av en norsk 
emigrant
311 sider
Forlaget Oktober, 2011
ISBN: 978-82-495-0792-4

Flere av Karin Sveens bøker 
er blitt til i den amerikanske 

universitetsbyen Berkeley i California. Under 
ett av sine opphold fikk hun vite at den norske 
emigranten Peder Sather hadde vært med på å 
grunnlegge det verdenskjente universitetet. Sve-
ens nysgjerrighet ble umiddelbart vekket, men 
det viste seg at verken norske eller amerikanske 
historikere har viet Sather oppmerksomhet, 
og det var vanskelig, nærmest umulig, å finne 
informasjon om ham og hans historie. Slik 
startet en årelang besettelse. Gjennom en svært 
omfattende research har Sveen avdekket det 
fascinerende og innholdsrike livsløpet til en ung 
mann som kom fra Hedmark til New York, der 
han raskt slo seg opp som bankmann og ble nær 
venn med bl.a. Anthony Drexel, av mange regnet 
som grunnleggeren av Wall Street. Sveen er 
velformulert, levendegjørende og assosierende, 
der hun beveger seg mellom faktaopplysninger 
og fortelling på flere nivåer.
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I løpet av de siste årene har forvaltningsorganisasjonen Norwaco stått oppe i flere alvorlige tvister med 
distributører som tar godt betalt for å tilby kringkastingssendinger via kabelnett til sine kunder. I forbindelse 
med disse tvistene er det avdekket en sterk trend i filmbransjen som går i retning av å få opphavsmenn og 
andre rettighetshavere til å akseptere kontrakter med «støvsugerbestemmelser» som uthuler den økonomiske 
verdien av opphavsmennenes rettigheter. I kulissene jobber mektige kringkastingsselskaper med forsøk på 
å diktere kontraktsvilkår som gir dem selv sterkere posisjoner på blant andre opphavsmennenes bekostning. 

Hold på 
rettighetene!
 

Norwaco, som i mer enn tretti år 
har drevet kollektiv forvaltning 
av audiovisuelle rettigheter i 
Norge, er formodentlig vesent-
lig mindre kjent enn Kopinor, 

blant faglitterære skribenter. Det kollektive 
vederlaget som Norwaco innkrever på vegne 
av vår gruppe, er også ganske beskjedent, sam-
menlignet med hva Kopinor gjør for oss. Men 
Kopinor og Norwaco utfyller hverandre godt 
på områdene for kollektiv forvaltning av ret-
tigheter, og for mange rettighetshavergrupper 
er Norwaco av meget stor betydning. Både hen-
synet til solidaritet med andre rettighetshavere 
og prinsippet om at det bør betales vederlag for 
utnyttelse av andres rettigheter, tilsier at også 
faglitterære skribenter bør møte mistenkelige 
kontraktsklausuler med skjerpet aktsomhet. 

Avtalelisens
Både Kopinor og Norwaco driver kollektiv 
forvaltning av store mengder rettigheter med 
forankring i såkalte avtalelisensbestemmelser i 
åndsverkloven. Avtalelisenssystemet medfører at 
når det inngås en avtale som regulerer en nærmere 
angitt bruk av åndsverk, mellom en storforbru-
ker av åndsverk og en representativ og godkjent 
forvaltningsorganisasjon, får denne avtalen 
gyldighet for både organiserte og uorganiserte 
rettighetshavere. Storforbrukeren oppnår altså en 
heldekkende klarering av rettighetene på ett sted, 
slik at virksomheten kan drives lovlig. Samtidig 
sikres rettighetshaverne et visst vederlag.

Norwaco forvalter en stor rettighetsmasse i 
medhold av fullmakter. Fullmaktsforholdene er 

forankret i medlemsorganisasjonenes vedtekter 
og overdratt til Norwaco i forvaltningsavtalene 
mellom Norwaco og de enkelte medlemsorga-
nisasjoner. Fullmaktene er imidlertid ikke-
eksklusive, det vil si at også opphavsmannen 
selv kan inngå avtaler om samme type utnyt-
telse som Norwaco kan. 

Ett av tvistetemaene i tvisten mellom Norwaco 
og kabeldistributørene GET AS og Canal 
Digital Kabel AS, har vært om det i det hele 
tatt er noen rettigheter som det er nødvendig å 
klarere gjennom Norwaco. Distributørene har 
vist til at kringkastingsselskapene har opplyst 
at alle nødvendige rettigheter allerede er kla-
rert. Skulle påstanden være sann, ville det da 
i praksis måtte være slik at alle nødvendige, 
individuelle avtaler med opphavsmenn, utø-
vende kunstnere og produsenter inneholder 
bestemmelser som medfører overdragelse også 
av den delen av enerettighetene som gjelder 
videresending av kringkastingssendinger. 
Som følge av den ikke-eksklusive karakteren 
av de fullmaktene Norwaco har, er det teoretisk 
mulig at kringkasterne har rett. Men testet mot 
virkelighetens kontrakter viser det seg at kring-
kasterne ikke har full dekning for påstandene. 

Hva skal du være på vakt mot?
Det er imidlertid slik at kringkasterne jobber til 
dels iherdig for at påstandene skal bli sanne. Og 
det tas i bruk ufine metoder. Rettighetshavere 
er blitt presentert for kontraktsbestemmelser 
som kan være i strid med både rammeavtaler og 
tariffavtaler. Og riset bak speilet kan være: Vil 
ikke du akseptere dette, må vi finne en annen 
som vil.

Det er i slike situasjoner at rettighetshavere må 
stå i mot trykket i samlet tropp. For hver og en 
som gir etter, uthules Norwacos forvaltnings-
oppdrag og dermed Norwacos muligheter for å 
fremforhandle rimelige vederlag, for eksempel 
for den sekundærutnyttelsen av rettigheter 
som videresending av kringkastingssendinger 
faktisk er.

Generelt skal du være på vakt overfor alle kon-
traktsbestemmelser som overdrar til produsent 
eller kringkastingsselskap rettigheter de egent-
lig ikke trenger for å kunne bruke åndsverket på 
den planlagte måten i sin egen regi. Et kring-
kastingsselskap har i utgangspunktet behov for 
å klarere retten til å kringkaste verket, gjerne 
flere ganger, og eventuelt å utnytte verket i egen 
regi på andre måter. Slikt skal det være knyttet 
vederlagsbestemmelser til i kontrakten. Der-
som det også forekommer kontraktsklausuler 
hvor du – gjerne uten spesifisert vederlag – også 
skal overdra dine rettigheter til produsent eller 
kringkastingsselskap hva angår sekundærut-
nyttelser som tredjemenn måtte kunne finne 
på, skal du si nei. Rettigheter som kan forvaltes 
kollektivt i henhold til en avtalelisensbestem-
melse, bør du bevare på din egen hånd for at de 
i det hele tatt skal kaste noe av seg.

Det er nok andre grupper enn de faglitterære 
skribentene som befinner seg i frontlinjen i 
kampen om slik overdragelse av rettigheter som 
er omtalt i det foregående, men skulle du være 
en av dem som utsettes for et slikt angrep, ser 
vi gjerne at du tar kontakt med oss.

  Tekst: Jan Terje Helmli
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Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kul-
turdepartementet sa at han ønsket en sterkere vekt 
på entreprenørskap og utvikling av hele verdikje-
den i kulturøkonomien. Borgundvaag understreket 
at åndsverkloven er vår viktigste kulturlov. – En 
sterk beskyttelse av opphavsretten er et klart pre-
miss for regjeringens politikk for å ivareta og utvi-
kle kreative næringer, sa statssekretæren.

Forfattermedlemmer:
Hanan Abdelrahman
Hilde Afdal
Ragnhild Andreassen
Claes Arvidsson
Vibeke Kieding Banik
Ragnhild Buaas
Sindre Bø
Pedro Carmona-Alvarez
Arne Danielsen
Yngvild Sørebø Danielsen
Herdis Dyvik
Lene Ertner
Yngve Flo
Torild Gjesvik
Kristin Helstad
Mats  Ingulstad
Billy Jacobsen
Runar Jordåen

Katarzyna Kozak-Opsahl
Steinar Kristiansen
Elna Siv Kristoffersen
Nille Lauvås
Rolf Marvin Bøe Lindgren
Elizabeth Lingjærde
Asgeir Lode
Werner Christie Mathisen
Willy-Tore Mørch
Renate  Nedregård
Gunhild Odden
Olav Ofstad
Torjer Olsen
Julia Orupabo
Frank Rosell
Sissel Rosland
Geir Terje Ruud
Eli Raanes
Gunnar Arild Skadberg

Anne Skaret
Joachim Haagen Skeie
Asgeir Solstad
Magnar Storliløkken
Knut Sørgaard
Sigrid Wegge Tandberg
Anna Hagen Tønder
Hege Ulstein
Asbjørn Kärki  Ulvestad
Ketil Zachariassen
Jan Aaseth

Oversettere:
Ove Pedersen
Abbas Shokri
Janne Sund

Dobbeltmedlem:
Morten Ståle Nilsen

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

Kultursektoren har potensial til å bli en betydelig 
næring, men det trengs satsing og struktur. Slik kan 
man oppsummere innspillene som kom fram på 
Kopinorseminaret 2015, som fant sted i Nasjonalgalleriet 
26. februar.

Kreative næringer 
– den nye oljen?

Skattepakke på Min side
Økonomikurset  «Skatt for skribenter med eget 
foretak» 8. april, ble ganske raskt fulltegnet. 
Flere har spurt om lignende kurs vil bli arran-
gert. Det vil det, men ikke før årets selvangivelse 
skal leveres. På Min side ligger det imidlertid en 
skattepakke med råd og tips fra Otto Risanger. 
Du finner skattepakken ved å klikke på «doku-
menter» i menyen til høyre på siden.

Norsk litteraturfestival 
26. – 31.mai 2015
Hele programmet for Sigrid Undset-dagene 
på Lillehammer lanseres 8. april, og da starter 
også billettsalget til enkeltarrangementene, på 
http://www.litteraturfestival.no

Oppdatering nødvendig
Husk at kontaktinformasjonen må oppdateres 
på Min side dersom du har ny epostadresse, har 
flyttet eller fått nytt telefonnummer. Ta kontakt 
på mail dersom du mangler passord.

Hilde Charlotte Solheim, avtroppende direktør for 
Virke reiseliv og kultur, etterlyste mer grunnleg-
gende næringspolitiske tiltak på kulturområdet. 
Hun viste til særordninger som var innført for ol-
jeindustrien og den kraftkrevende industrien, for 
å belyse hva det betyr «å satse» i en sektor. Hun 
mener at det for kulturnæringssektoren bør skje 
en «kopiering av egnede verktøy og virkemidler fra 
andre næringer».

Hilde Charlotte Solheim fikk Kopinor-fyllepennen for sitt bidrag på Kopinorseminaret 2015.

TONOs administrerende. direktør, Cato Strøm, 
la fram den siste undersøkelsen fra EU-landene. 
Denne viser at kultursektoren sysselsetter syv mil-
lioner mennesker, og siden finanskrisen har sekto-
ren fortsatt veksten, mens sysselsettingen totalt sett 
har gått tilbake.


