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Den nye generalsekretæren
åpner showet!

Årets program gir rikelig mulighet for faglige
og litteraturpolitiske oppdateringer: I den
innledende plenumssesjonen har vi fått med
oss Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til
en samtale om framtidens bibliotek. Deretter
inviterer vi til parallellseminarer om aktuelle
ting: På UH-området tar vi opp endringene
som for tiden preger det akademiske publiseringssystemet, både mht open access og
faglitterær formidling til den norske offentligheten. På læremiddelsiden retter vi søkelyset på
Ludvigsen-utvalgets rapport om «Fremtidens
skole», og utleder konsekvenser for framtidig
produksjon av læremidler. Oversetterutvalget
tar tak i oversetterbyråenes roller og holder
ellers fokus på det velegnete temaet «vin», når
oversetterfaglige problemstillinger skal drøftes.
Sist, men ikke minst, inviterer Frilansutvalget
til én sesjon om sakprosa for barn, og én om «å
skrive stort». Den store verden presser på, og hva
kan en stakkars forfatter gjøre?
Som nyankommet generalsekretær har jeg på
nært hold vært vitne til det fine arbeidet som
nedlegges i styre, utvalg og administrasjon i
forkant av årsmøtet. Som forening er vi enestående, både i Norge og verden. Vi teller rundt
5500 medlemmer i et interessefellesskap som
er stiftet for å ivareta faglitterære forfattere og
oversetteres faglige og økonomiske interesser.
Vi er ikke en tradisjonell fagforening, selv om
NFF er til stede på alle arenaer der økonomiske
vilkår for faglitterært arbeid utformes. Vi er også
en organisasjon som arbeider for den norske sakprosaens stilling og anerkjennelse, og for faglig
utvikling og litterær kvalitet i faglitterært arbeid.
Dette faglige interessefellesskapet er slik jeg ser
det, vel så viktig som det økonomiske.

Stipendene, og måten våre fondsmidler fordeles
på, forener de to interessene. Fordi norsk og
nordisk lovgivning på opphavsrettsområdet
har tydelige bestemmelser om det som heter
«avtale-lisens», kan NFF representere alle rettighetshavere i forhandlinger om kopivederlag,
og forvalte og fordele fond med kollektive
midler, det vil si midler som ikke spores tilbake
til den individuelle rettighetshaver. Sammen
med 21 andre rettighetshavere er NFF medlem
i Kopinor, som på våre vegne samler inn midler
vi har krav på. Det faglitterære fond mottar
rundt 2/3 av sine fondsmidler fra Kopinor. I tillegg kommer bibliotekvederlaget, som nettopp
er ferdigforhandlet (se s. 3). Bibliotekvederlaget
er en kulturpolitisk ordning som kompenserer
forfattere og oversettere (og andre skapende
rettighetshavere) for noe av inntektstapet som
bibliotekenes tilgjengeliggjøring påfører dem.
Kopinors betydning for norsk skriftkultur og
kunnskapsformidling er neppe fullt ut forstått,
hverken blant kulturpolitikere eller byråkrater.
Da jeg en gang studerte statsvitenskap, var det
på moten å analysere forholdet mellom egeninteresser og fellesskapsinteresser i spillteoretiske
modeller. I mange spill kan man ikke nå optimale løsninger, fordi man ikke kan kommunisere
med hverandre og skape stabil enighet om hva
som er best for alle. Avtalelisensen løser et slikt
dilemma for oss forfattere og oversettere: Fordi
vi hver for oss ikke er i stand til å kreve penger
overalt hvor våre verk brukes og kopieres, kan vi
bli enige om at noen gjør det for oss, og å fordele
det kollektivt. Kopinor tar jobben med å samle
inn og fordele pengene mellom organisasjonene,
mens NFFs rolle er å sørge for at de kollektive
midlene finner veien tilbake til faglitterære rettighetshavere.
Vi spør stadig oss selv følgende spørsmål: Kan
vi bli enda bedre til å fordele stipendmidlene?
Kan vi forenkle søkeprosessen og gjøre flere
i stand til å lage gode søknader? Kan vi gjøre
stipendene mer treffsikre, slik at vi får enda mer,
kvalitetssikret faglitteratur tilbake? På årsmøtet
legger styrene i Det faglitterære fond og NFF
fram et godt forberedt forslag til fire endringer i

Tore Slaatta. Foto: Annica Thomsson.

stipendordningene. Den viktigste endringen er å
gjøre det mulig å søke prosjektstipend uten å ha
skrevet 100 sider sakprosa. Gevinsten av denne
endringen ligger i at vi forenkler saksbehandling og søknadsprosess, og samtidig lokker flere
framtidige forfattere og oversettere fram. Det
blir først og fremst kvaliteten på søknaden, og
din evne til å overbevise om at prosjektet blir
realisert, som veier for eller mot. Den andre
endringen som foreslås er å legge flest mulig av
de øremerkede NFF-stipendene også til stipendkomiteene i Det faglitterære fond. Dermed blir
flest mulig prosjektstipend-søknader vurdert i
en og samme operasjon. Når disse to endringene
faller på plass, følger den tredje og fjerde: Vi
kan ha to søknadsfrister og dele ut stipendene
raskere! Et grundig dokument følger innkallingen til årsmøtet som beskriver og begrunner
endringsforslagene i større detalj. Vi håper
årsmøtet vil gi sin tilslutning til forslaget.
Årsmøtet har flyttet litt rundt, men nå er vi
tilbake i sentrum av Oslo, nærmere bestemt på
Radisson BLU Scandinavia ved Holbergs plass.
Jeg håper å se mange av dere der – vel møtt!

Medlemsblad for NFFs medlemmer – 30. årgang
Redaktør: Gøran Karlsvik
E-post: goran.karlsvik@nffo.no
Redaksjonen av dette nummeret
ble avsluttet 10. februar.
Frist for stoff til neste nummer:
1. april 2016

Opplag: 5 700
Forsideillustrasjon: Janniche Engelsen
Layout:
Lise Kihle Designstudio AS
Trykk: Merkur grafisk AS
ISSN 0804-7227
M

Ø M E R KE
T
ILJ

1

Besøksadresse:
Uranienborgveien 2, 0258 Oslo
Postadresse:
Postboks 172 Bogstadveien, 0323 Oslo
Telefon: 22 12 11 40
Nettsider: www.nffo.no

24

Utgiver:
Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening ved
generalsekretær Tore Slaatta
E-post: tore.slaatta@nffo.no

1/2016

75

På vegne av styret og administrasjonen i NFF
er det en stor glede å kunne ønske velkommen
til vårt kommende årsmøte i Oslo den 9. og 10.
april. Det blir en begivenhet utenom det vanlige,
med et ambisiøst seminarprogram og et årsmøte
hvor viktige, strategiske beslutninger må tas om
stipendordningene. Om du ikke har vært med
på et årsmøte før, er dette anledningen du har
ventet på.

Trykksak
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Kunnskapsdepartementet vil ikke
gripe inn overfor NDLA
NFFs læremiddelutvalg er bekymret for utviklingen i læremiddelfloraen, etter at NDLA siden 2008 har tilbudt
gratis digitale læremidler i alle fylker, utenom Oslo. – Jeg er enig i at NDLA kan påvirke markedet, men
samarbeidet er noe fylkeskommunene eier og finansierer selv, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet,
Birgitte Jordal.
Tekst: Hilde Østby

– Fylkeskommunene er pliktige til å tilby elevene digitale læremidler. De har derfor valgt å
samarbeide om NDLA. Vi har ikke mulighet
til å styre dette selskapet statens side. Jeg mener
fylkeskommunene og elevene er tjent med et
godt og fungerende marked for digitale læremidler. Her har fylkeskommunene et ansvar,
sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet, og sier at departementet ikke vil
endre situasjonen.
I NFF-Bulletin 4 2015 skrev vi om situasjonen i læremiddelmarkedet, som kan ligne et
monopol. Det faglitterære fond har også mottatt svært mange færre søknader til læremidler
i videregående skole enn før.
Bare i 2015 ble det brukt 75 millioner kroner på
Nasjonal Digital Læringsarena, 430 kroner per
elev. Dette bekymrer NFFs læremiddelutvalg,
som mener at NDLA sørger for en
monopolsituasjon for læremidler i videregående
skoler, og gjør at lærerne blir oppfordret til å
ikke velge læremidler fritt etter kvalitet, men
kun benytte seg kun av de digitale læremidlene
utviklet av fylkene, som drifter NDLA.
Mange faktorer i markedet
Men i Norges største forlag er de ikke like

bekymret for utviklingen.
– Det er mange faktorer som avgjør
hvordan lærebokfeltet svinger. NDLA har
helt klart påvirkning og var ment som heldekkende læremidler. Men det vi har sett til nå,
er at det i mange fag blir brukt som et digitalt
supplement, på linje med forlagenes digitale
ressurser, forteller Anne Mette Engvik, leder
for Aschehoug Undervisning.
En monopolisituasjon slik NFFs læremiddelutvalg er bekymret for, er selvsagt en
mulig og ikke ønsket situasjon, mener hun.
Hun bekrefter at NDLA har betydning for
forlagene, ikke minst for den digitale satsningen. Men markedet er generelt preget av store
svingninger:
– Det er i stor grad avhengig av statlige
innkjøp og læreplanreformer. Vi slutter ikke å
satse, vi har en offensiv utgivelsesplan framover.
Men de 430 kronene per elev kunne skolene
brukt helt annerledes. Det digitale markedet
blir ikke stimulert på denne måten. Tenk hva
skolene kunne gjort for 430 kroner ekstra til
læremidler per elev: Med et levende digitalt
marked, ville vi få økt fart på utvikling, innovasjon og nye forfatterskap, og skolene kunne
kjøpt inn de beste digitale tjenestene. Det ville
skapt et sunt mangfold i dette markedet, sier
Engvik.

– Vi ønsker at det stimuleres til mangfold
og til kvalitet. Konkurranse mellom forlag og
andre aktører og NFFs stipendordninger sikrer
begge deler, sier hun.

VIL HA MANGFOLD: - Med et levende digitalt marked, ville vi
få økt fart på utvikling, innovasjon og nye forfatterskap, og
skolene kunne kjøpt inn de beste digitale tjenestene. Det ville
skapt et sunt mangfold i dette markedet, sier Anne Mette Engvik, leder for Aschehoug Undervisning om læreboksituasjonen.
FOTO: ASCHEHOUG

Bibliotekvederlaget 2016
Godt på overtid – 22. januar i år – ble Kulturdepartementet og kunstnerorganisasjonene
enige om bibliotekvederlaget for 2016. Forhandlingene trakk ut grunnet uavklarte spørsmål
knyttet til e-bøker. Heller ikke i 2016 blir
e-bøker innlemmet i avtalen, men e-bøkene
vil temmelig sikkert bli regnet inn i vederlaget
for 2017. E-bokbestanden teller ikke mange
eksemplarer i dag, men vil vokse i årene som
kommer, og etter hvert utgjøre en viktig del

av vederlaget. Det var også en klar utfordring
for organisasjonene at kassasjonen av bøker i
bibliotekene nå er så omfattende at bokstammen de siste årene har gått ned. Skal vederlaget
ha en naturlig vekst, slik det har hatt gjennom
alle år, er det i framtida nødt til å etableres en
høyere betaling per enhet.
Den nye avtalen gjelder for ett år og gir
opphavspersonene et vederlag på kr 2,46 per
enhet som er til utlån i norske bibliotek. Samlet

blir vederlaget i 2016 kr 107 579 700. Enhetsprisen økte 3,0% og det samlede vederlaget økte
med 2,0%.
Trond Andreassen som har ledet forhandlingene i nærmere 20 år, går nå av som forhandlingsleder for organisasjonene og overlater
dette vervet til generalsekretær i Den norske
Forfatterforening, Mette Møller. NFFs nye
generalsekretær Tore Slaatta, er valgt inn som
nytt medlem av forhandlingsutvalget.
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DEN FAGLITTERÆRE ÅRSKONFERANSEN 2016
Årets seminarprogram med hele syv parallellseminarer gir rikelig mulighet for kombinasjoner av faglige og litteraturpolitiske
oppdateringer: I den innledende plenumssesjonen lar vi Direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, samle oss til en samtale
om framtidens bibliotek. Etter lunsj vil fire seminar gå parallelt fram mot pause, før tre seminarer til følger utover ettermiddagen. For
våre mange medlemmer med tilknytning til Universitets- og høgskolesektoren inviterer vi til diskusjoner om akademisk frihet og
endringene som for tiden preger det akademisk publiseringssystemet. På lærebokas område retter vi søkelyset på Ludvigsen-utvalgets
rapport om «Fremtidens skole» og det som sies – eller ikke sies – om utviklingen av framtidens læremidler. Oversetterutvalget vil
diskutere oversetterbyråenes roller og holder ellers fokus på det velegnete temaet «vin», når oversetterfaglige problemstillinger skal
drøftes. Sist men ikke minst inviterer Frilansutvalget til én sesjon om sakprosa for barn, og én om «å skrive stort». Vel møtt!
PLENUMSSESJON

PARALLELLSESJONER

Framtidens bibliotek: Hvordan vil skriftkultur og bokarv ivaretas?
Debatten om bibliotekenes framtid går for fullt og NFF har vært så heldig
å få Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket, til å gi en redegjørelse for den nasjonale biblioteksstrategien og bøkenes plass i framtidens
bibliotek. Fra å være en nasjonal institusjon for forvaltning av bokarven er
folkebibliotekene i ferd med å innta nye roller i det norske samfunnet. Loven
om folkebibliotek ble endret i 2013 og avstedkom en ny og framtidsrettet,
strategisk bevissthet i biblioteksektoren. Nå handler det stadig mer om
bibliotekenes muligheter som aktiv formidler, møteplass og digital plattform for tilgjengeliggjøring av den norske kulturarven. Nasjonalbibliotekets
ambisjon er nå å være «nasjonens hukommelse og et multimedialt senter for
kunnskap og kultur». Vil norsk skriftkultur og bokarv komme mer i bakevja?
Åpnes det for nye muligheter for faglitteraturen i fremtidens bibliotek?

Universitets- og høgskoleutvalget:
Akademisk publisering i endring.
De to seminarene tematiserer forbindelser mellom forskerrollen og forfatterrollen med to ulike innfallsvinkler på det som skjer innen akademisk
publisering.

Hovedinnledning av Aslak Sira Myhre, Direktør for Nasjonalbiblioteket
Et hus med bøker
Framtidas bibliotek er en møteplass og en digital arena. Men det er også et
hus med bøker. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre snakker i sitt foredrag
om den nasjonale bibliotekstrategien og om de tre stolpene i framtidas norske folkebibliotek.
I panel:
Leikny Haga Indergaard, Biblioteksjef på Bergen Offentlige Bibliotek og
tidligere avdelingsdirektør i utviklingsavdelingen i ABM-utvikling.
Mariann Schjeide, Leder for Norsk bibliotekforening, tidligere biblioteksjef på Ålesund Bibliotek.
Tore Slaatta, Generalsekretær i NFF, professor og tidligere ansatt ved
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
Møteleder: Marta Breen, Styreleder i NFF

Parallellseminar 1:
Samfunnskontrakten: Hvilke konsekvenser får endringer i publiseringssystemet, som Open Access og tellekantsystemet, for forskningsformidlingen til den norske allmennheten? Hva skjer med de norske tidsskriftene, og
hva med den forskningsbaserte fagboka og læreboka? Er det lenger noen vits
i å skrive og utgi dem? For å diskutere dette har vi invitert Hege Gundersen,
sjefsredaktør i Universitetsforlaget, i tillegg til kjennere av kategoriseringssystemet Cristin i universitet- og høgskolesektoren. Møteleder er Kjell Lars
Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i
Oslo og tidligere styreleder i NFF.
Parallellseminar 2:
Open access: I januar 2016 nedsatte regjeringen Arbeidsgruppe for nasjonale
retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Regjeringens mål
er at forskning som er finansiert med offentlige penger, skal være åpent
tilgjengelig for den samme offentligheten. Hvilke konsekvenser har åpen
tilgang for akademisk frihet, forfatterøkonomi og opphavsrett? Vi har
invitert medlemmer fra utvalget, i tillegg til seniorrådgiver i Cristin, Nina
Karlstrøm, som vil redegjøre nærmere for utvalgets mandat og arbeid.
Olav Torvund, styremedlem i NFF og professor i jus ved Universitetet i
Oslo, vil kommentere og komme med innspill. Møteleder er Tore Slaatta,
generalsekretær i NFF.
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Læremiddelutvalget:
Læremidler i fremtidens skole – hva har vi i vente?
Ludvigsen-utvalgets utredning om fremtidens skole (NOU 2015: 8) åpner
opp for en ny diskusjon om hva og hvordan elevene bør lære gjennom sin
skolegang. Sentralt i utredningen står begrepene «dybdelæring» og «progresjon». Dybdelæring innebærer at elevene utvikler forståelse av begreper,
prinsipper og sammenhenger innenfor et fagområde, og evner å ta dem i
bruk i nye og ukjente sammenhenger. Progresjon, som er nært knyttet til
dybdelæring, innebærer på sin side hvordan elevene utvikler sin forståelse
over tid. Men hva betyr disse begrepene i praksis? Og hva har de å si for
utviklingen av fremtidens læremidler? Hvordan kan læremidlene bidra til
dybdelæring og progresjon?

Frilans- og formidlingsutvalget:
Parallellseminar 1:
Sakprosa for barn og unge
Hvordan skrive god sakprosa for barn og unge? Hvorfor gis det ikke ut flere
norske sakprosabøker for barn? NFF har jobbet for å fremme sjangeren i
en årrekke, men hva skal til for at forlagene skal satse på flere sakprosautgivelser for barn? Vi vil spørre hvordan kulturrådets innkjøpsordninger
påvirker barne- og ungdomslitteraturen, og hva som skal til for å utvikle
gode sakprosaforfatterskap som ønsker å skrive for de unge.
Innleder:
Agnes-Margrethe Bjorvand. Gav ut en kritikerrost biografi om Astrid
Lindgren for barn høsten 2015.
Panel:
Steffen Sørum. Redaktør i Cappelen Damm og barnebokforfatter.
Arne Vestbø. Seksjonsleder, seksjon for litteratur, kulturvern og allmenne
kulturformål, i Kulturrådet. Forfatter av barneboka Øverst på nazistenes
liste, 2011.
Møteleder: Ingvild Bræin. Redaktør i Barnebokkritikk.
Parallellseminar 2:
Verden i endring/Å skrive stort
Verden slik vi kjenner den er i endring. Globale maktforskyvninger, kulturell og politisk polarisering, migrasjonsstrømmer, klimaforandringer og
internasjonal terror gjør at vi står foran en krevende fremtid. Hvordan skal
vi forstå den?
Utgangspunktet for panelsamtalen er å se noen av disse formative kreftene
under ett. Hvordan påvirker de våre liv? Hvilke sammenhenger finnes
mellom dem? Og hvordan kan samtidslitteraturen fange slike omfattende
historiske dreininger?
Panel:
Petter Nesser. Forsker på radikal islamisme og terror ved Forsvarets forskningsinstitutt. Gav nylig ut boken Islamist Terrorism in Europe, A History
(Hurst Publishers, 2015).
Mahmona Khan. Forfatter av bøkene Tilbakeblikk – Da pakistanerne kom til
Norge (Pax forlag, 2009) og Utilslørt – Muslimske råtekster (Aschehoug, 2011).
Dag O. Hessen. Professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Siste bok:
C – Karbon (Cappelen Damm, 2015).
Møteleder: Åshild Eidem, forfatter og utvalgsmedlem i NFFs Frilans- og
formidlingsutvalg.

Seminarets hovedinnleder er Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt
for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Han har de siste
tre årene ledet prosjektet Ark&App som har undersøkt bruken av læremidler
i undervisning av fire fag i grunnopplæringen: Med utgangspunkt i denne
studien presenterer han hvordan læremidler utvikles, velges og brukes i
klasserommet, og hvordan læremidler i fremtiden kan utformes for å komme
Ludvigsen-utvalgets anbefalinger i møte.
Hans innledning vil bli kommentert av Anne Mette Engvik – forlagssjef i
Aschehoug undervisning, samt Ketil Knutsen – førsteamanuensis i historie
og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger og lærebokforfatter.
Møtet ledes av Synnøve Veinan Hellerud, lærer, lærebokforfatter og leder
i NFFs læremiddelutvalg.
Oversetterutvalgets parallellseminar
Første økt: Er det plass nok til alle?
Oversetterutvalgets parallellseminar på NFFs årsmøte 2016 vil ta opp debatten som har rast i flere medier om redaktørbyråer som Nye Tillen, som tilbyr
oversettelser, språkvask og redaktøroppdrag til forlag. Massemarkedet for
oversatte utgivelser er i endring, og nye aktører utfordrer normalkontraktverket og arbeidsvilkårene for oversettere. Nye Tillen har blitt beskyldt
for å være et «bemanningsbyrå som gjør det mulig for medlemsforlagene
i Forleggerforeningen å drive sosial dumping», og det trengs mer konkret
informasjon om problemstillingene. NFF arrangerer en debatt om temaet,
med følgende deltakere:
Synne Hedlo, daglig leder i Nye Tillen
Hedda Vormeland, oversetter og språkvasker
Astrid de Vibe, medlem i Allmennbokutvalget i Forleggerforeningen
Samtaleleder: Hans Marius Graasvold, advokat
Andre økt: In vino veritas
Som sakprosaoversettere og -forfattere må vi alltid være klare til å sette oss inn
i nye emner – bakgrunn og begreper, teorier og termer. Det smarteste man
kan gjøre for at et fagfelt skal bli levende, er å be en ekspert på området, en
som brenner for feltet, gi oss et innblikk. I både poetiske og prosaiske tekster
er vin et område det skrives mye om. Bak flaskene vi snart skal dele under
middagen, ligger en hel vitenskap: en gammel verden med historie, tradisjoner
og nedarvede kunnskaper, og en ny verden med høyteknologiske produksjonsmetoder, men også med en økende interesse for økologi og naturviner. Og så
smaken, da. Hvordan beskriver vi og skriver om den? Vi har funnet frem til
en ekspert som vil gi oss en innføring i feltet. Ifølge ham selv ble Kimmeridge
«unnfanget blant vinranker i Provence etter en meget gunstig sommer». Under
pseudonymet Kimmeridge skriver Knut Stene-Johansen om mat og vin i
Morgenbladet. Til daglig er han professor i allmenn litteraturvitenskap ved
Universitetet i Oslo og oversetter av blant annet Roland Barthes fra fransk.
Meld deg på årsmøtet og Den faglitterære årskonferansen innen 16. mars!
Tilbring to dager sammen med andre forfattere og oversettere, for faglig og sosialt påfyll! I år
arrangerer vi konferansen og årsmøtet på Radisson BLU i Oslo helgen 9.-10. april.
NFF betaler gildet, du må bare betale en egenandel på 600 kroner. Vi refunderer reisekostnader
som overskrider 300 kroner (fra utlandet begrenset oppad til 4000 kroner), etter billigste reisemåte. Mer om arrangementet finner du på våre nettsider www.nffo.no. Du kan melde på
via Min side. Har du spørsmål? Ring Camilla Marie Widholm: 22 12 11 43. Bindende påmelding.
Årsmøtet 10. april varer fra kl. 10 til 14, etterfulgt av lunsj. Aperitiff og middag kl. 19!
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Topp stemning og intens konsentrasjon på debutantseminar! Foto: Gøran Karlsvik

Hvordan forvandle et stipend til en bok
- på bare en dag!
15. desember arrangerte NFF seminar for sakprosadebutanter som hadde mottatt stipend. 23 stipendmottagere
fikk en innføring i alt fra forlagsprosesser til hvordan bokhandlerne tenker.
Tekst: Gøran Karlsvik

Hege Gundersen, forlagsredaktør i Universitetsforlaget, ga de oppmøtte debutantene
verdifulle tips om hvordan et forlag jobber og
tenker. Hun gikk spesielt inn på det konkrete
manusarbeidet, og hvordan redaktører opererer
når de ser etter potensial i et manus. Gundersen
oppfordret forfatterne til å sette seg inn i forlagets situasjon. Spiss prosjektbeskrivelsene, skill
deg ut. Hun påpekte at det lønner seg å være
pågående i dialogen med forlagene. Ved å ringe
«tvinger» man forlagene til å ta stilling. Våg å
vær muntlig! Utadvendheten din kan være med
på å selge boka.
– Du må kartlegge markedet. Se seg ut et
forlag med en portefølje som kler ditt prosjekt,
sa Gundersen under debutantseminaret.
– Jeg får innspill og tips her, og det får meg
til å tenke over det jeg har gjort hittil og hvordan
jeg skal jobbe fremover. Jeg kobler jo alt som blir
sagt her opp mot mitt eget prosjekt, men det er for
tidlig å si hva jeg rent konkret får ut av seminaret,
sier Eivind Torgersen som er forskningsjournalist
i Forskning.no og har fått stipend til å skrive en
vitenskapelig guide til London.

– Jeg har jeg kjempelyst til å skrive flere
bøker! Dette er en liten smakebit på hva som
kan komme senere. Jeg har et par ideer som jeg
tenker på mens jeg sitter her og får inspirasjon,
så jeg kommer helt sikkert til å skrive mer! sier
han.
Sakprosadebutantene noterte flittig og
dialogen fløt lett gjennom seminaret. Mange
fikk mye å tenke på og nye venner å diskutere
med. Kanskje vi ser resultatene i deres neste
utgivelser?
Sanna Sarromaa skriver en bok norske
tabuer med stipend fra NFF. Som innvandrer,
eks-politiker, eks-forsker og feminist har Sarromaa selv tråkket i norske tabuer mang en gang
– noen ganger frivillig, andre ganger uventet
og ufrivillig.
– Som finne er jeg usikker på dette med å
danne nettverk, det virker så kynisk! Det minner meg om det året jeg bodde i USA, hvor folk
slo av en prat i fem minutter, før de gikk over
til neste person. Men her har jeg funnet meg
en hyggelig forfatter som jeg kan sitte i sofaen
og diskutere med! sier hun.
Sanna Sarromaa. Foto: Gøran Karlsvik
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Gulosten, antihelten som stadig krysser over til nye medier, diskuteres. (F.v.: Fredrik Horn Akselsen, Tormod Halleraker, Kristian Krohg-Sørensen, Erle Marie Sørheim). Foto: Lise M. Nilsen

Informativt, morsomt og spennende
om Gulosten!
Gulosten, spritsmugleren som ble motstandsmann, var tema for en godt besøkt Prosalong i NFFs lokaler 13.
januar. Utgangspunkt var det kryssmediale fenomenet som Gulosten gjennomgikk i 2015. Historien om ham
kom ut i tre forskjellige medier – som sakprosabok, tegneserie og dokumentarfilm.
Tekst: Gøran Karlsvik

Samtalen ble ledet av Erle Marie Sørheim.
Panelet besto av Kristian Krohg-Sørensen,
Fredrik Horn Akselsen og Tormod Halleraker. Kristian Krohg-Sørensen er Russlandviter,
journalist og tegneserieskaper. Han har tegnet
Gulosten – Liv i helvete, som er første del i en
trilogi om Gulosten. Tormod Halleraker er
kultur- og featurejournalist fra blant annet
Dagbladet og VG. Gulosten – motstandsmann,
kjeltring og kongevenn, som han skrev med
Horn Akselsen, er hans debutbok. Fredrik
Horn Akselsen er dokumentarist og forfatter.
Fra 2010 jobbet han med dokumentarfilmen
Gulosten - gangsteren som ble kongens venn, som
gikk på NRK våren 2015.
Under prosalongen ble forskjellene mellom de tre mediene diskutert. Baserte de seg
på samme kilder? Og ikke minst: fortalte de
den samme historien? «Gulosten» Johannes
S. Andersen levde jo et kontroversielt liv, men
døde som kongevenn. Hva skjedde egentlig
underveis, på veien opp fra den smale sti og
over til tilværelsen som anerkjent krigshelt?

Tormod Halleraker kommer med en karakteristikk av Gulosten som må ses som svært
treffende, og penser samtidig innom hvordan
han ble radikalisert i møtet med nazistene.
– Han var en mann som ikke likte å bli
hersa med av politi og rettsvesen. Med nazistenes inntog ble det han hadde opplevd til da
forsterket, i ente potens. Alle regler og forordninger som kom fra okkupasjonsmaktens hold
gjorde nok at han utviklet et hat mot nazistene.
Samtidig så han motstandsbevegelsen som en
åpning for å renvaske sitt navn og rykte, og et
sted hvor han kunne få bruk for alle tjuvtriksene han hadde lært gjennom livet på en mer
verdifull måte, sier Halleraker.
Fredrik Horn Akselsen forteller om da
motstandsbevegelsen åpnet seg for Gulosten.
– For motstandsbevegelsen virka Gulosten
som en gavepakke. Han hadde et rykte som
kanskje var større enn det han egentlig var.
Motstandsbevegelsen på den tiden besto av
mange unge folk, deriblant fra vestkanten. De
han kommer i kontakt med er blant andre advokatfamilien Schjødt. Annæus Schjødt var statsadvokat i Norge på tidlig 30-tall, og ble en nær

kollega av Gulosten under krigen. Den som gir
Gulosten våpenet til den første likvidasjonen
er kona til Annæus Schjødt, Hedvig. Her fikk
Gulosten helt andre samarbeidspartnere enn
det han hadde under smuglertiden. En enorm
klassereise, sier Horn Akselsen.
Gulosten var en mangefasettert karakter,
en sann antihelt, med mange myter knyttet til
sin person. Det er kanskje ikke så rart at man
har «hoppet» over en generasjon for å fordøye
all informasjon, og nå sitter her med et kryssmedialt 2015 med Gulosten som tegneserie,
sakprosabok og dokumentarfilm. Men det
stanser ikke der! Kristian Krohg-Sørensen
trekker frem enda et Gulosten-prosjekt som er
underveis.
– Historiker Per Eivind Hem jobber med
en bok om Gulosten som forhåpentligvis kommer ut i 2016. Den tror jeg kommer til å gå enda
mer i dybden på Gulosten enn det vi andre her
har gjort, sier Krohg-Sørensen.
Se Prosalong: Tre skiver av samme Gulost på
NFFs Youtube-kanal!
https://youtu.be/DNAusjojySk
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Tore Slaatta

– generalsekretæren for det hele
Vi slo av en uformell prat med NFFs nyinnsatte generalsekretær, Tore Slaatta. Vår forrige generalsekretær,
Trond Andreassen, sluttet 30 år etter først å ha gått inn i stillingen, og gikk ved årsskiftet over i stilling som
internasjonal sekretær i NFF. Tore har altså store sko å fylle, men heldigvis kan vi meddele at han later til å
ta sin nye rolle med fatning. Det er nemlig en blid og avslappet generalsekretær som vandrer rundt i NFFs
lokaler, alltid med en obskur Bowie-anekdote på lur.
Tekst: Gøran Karlsvik

Hva er den største forskjellen mellom din tidligere
rolle som professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo og din nye stilling som generalsekretær
i NFF?
– Å komme ut i verden og være en aktør.
Som professor og forsker inntar man en posisjon som gjerne er på utsiden av aktørene. Et
institutt har mange nettverk og mange å være
i dialog med, men ofte sitter man alene på sitt
kontor. Det slipper jeg her i NFF!
Hvordan har overgangen vært?
– Det har gått fint! Jeg må berømme Trond
som har forberedt dette så godt. Jeg har også
vært så heldig å kjenne organisasjonen i forkant.
Hver dag oppdager jeg likevel nye ting i jobben,
og ser stadig mer av mangfoldet i oppgaver og
problemstillinger. Her er både beslutninger
på kort sikt, og langsiktige ting som handler
om å innta posisjoner og slåss for våre faglige
interesser i offentligheten.
Ser du noen umiddelbare forbedringsområder i NFF?
– Ja. Men jeg passer meg for å ikke hoppe
inn i en reformatorrolle. Ofte ligger man og
drømmer, ser på framtida og får ideer ... Jeg
har en full ny notatblokk med NFF-ideer. Men
en av tingene jeg også skal gjøre, er å vente
litt. Først skal jeg lære å kjenne rollen min og
organisasjonen bedre.

Hva anser du som status for forlagsbransjen og
bokmarkedet anno 2016? Hvordan har vi det?
– Vi har det rimelig bra. Foreløpig har vi
inntatt posisjoner som peker frem i en digital
hverdag, de gjelder det å styrke og tydeliggjøre. Litteraturen i Norge har vi all grunn til
å være stolt av, skjønnlitteratur, faglitteratur
og sakprosa er oppegående. Kvalitativt mener
jeg at vi står sterkt, med aktive og anerkjente
forfattere. Vi oversettes, det er høy kvalitet.
Jeg tror man høster av mange års fornuftig
kulturpolitikk, for på litteraturområdet har
ting fungert ganske godt. Det er ikke tilfeldig
at man får en Knausgård eller en Strøksnes, at
man får eksperimenter i sjangere, formater og
forfattere som setter spor.
Hva med bransjens digitale utfordring?
– Forlagsbransjen kan sikkert kritiseres,
men har gjort det de måtte forventes å gjøre,
og ridd begge hester. De har jo digitalisert
hele produksjonsprosessen og gjort forsøk med
Bokskya, samt utviklet nye tilbud. Men her står
de på lik linje med resten av den internasjonale
bokbransjen ved å være bakpå. Se hvordan
Amazon, Apple og Google bygger opp makten
som formidlere og utgivere. Det er ikke lett å
finne strategier som konkurrerer på det nivået.
Vi må leve i både nåtid og i fremtiden. Det er
her kulturpolitikken kommer inn. Det er fint å
tenke på innovasjon og endring i kulturen, men
det er også viktig med tradisjon og kontinuitet.

Et lite språksamfunn som det norske vil ikke
overleve lenge hvis kulturpolitikere tror at marked og digitalteknologi vil løse alt, da snakker
vi bare engelsk i dette landet om ti år.
Du har jo selv et knippe utgivelser bak deg som
forfatter og oversetter innen sakprosafeltet. Fortell.
– Mitt faglige forfatterskap er nokså forskerorientert. På Universitet fikk jeg sansen for
det vitenskapelige. Jeg har gått langt i å skrive
vitenskapelig fremfor å skrive for allmennheten. Det ideelle ville jo vært å kombinere begge
deler, men det er ikke så lett.
Å henvende seg til allmennheten var bedre
å gjøre som oversetter, selv om jeg oversatte
nokså spisset faglitteratur. Jeg valgte å oversette
et forfatterskap som er mye lest, av den franske sosiologen Pierre Bourdieu. Der lå det en
stor formidlingsoppgave. Jeg opplevde ofte når
jeg leste både engelske og norske oversettelser
av Bourdieu at jeg ikke forsto hva de mente.
Setningene ga ikke mening, de mystifiserte
Bourdieu! Jeg måtte tilbake til den franske
originalteksten for å forstå hva forfatteren
egentlig mente.
Hva ser du som den største utfordringen for forfattere og oversettere innenfor sakprosa?
– Det er viktig å fastholde verdien i det å
skrive på norsk, og å skrive til allmennheten.
Det er forstemmende å se hvordan for eksempel
Universitet ikke legger opp til å lønne formid-
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Generalsekretæren har kastet seg over verket Opphavsrett for begynnere, noe sier oss at han sitter med svært utfyllende kunnskap om emnet. Foto: Gøran Karlsvik

lere. Tellekantsystemet leder forskere vekk fra
norsk offentlighet.
Forlagene er heller ikke dristige nok, med
tanke på å gi ut sakprosa og faglitteratur. Vi
er heldige som har mange forfattere med gode
prosjekter. Utfordringen til forfatterne ligger
på utgivelsessiden. Forlagene kniper mer og
mer, og da kreves det utholdenhet og tro på
prosjektet for å få utgivelsene på plass – sånn
at vi kan gi dem stipender, det vil vi jo gjerne.
For foreningen gjelder det å passe på at det
fins kanaler og oppmerksomhet rundt forfatterskapene. Det holder ikke lenger å skrive det
mellom de to permene – du må ut og promotere,
hele tiden. Å være forfatter har blitt en totalpakke.
Noen spådommer om retninger innen norsk og
oversatt sakprosa fremover?
– Jeg tror vi er i en gullalder. Vi kommer
til å høste av kvalitativt gode forfatterskap, og
se at norske forlag og forfattere vokser frem

og viser seg som internasjonalt levedyktige.
Vi skal presentere en flott bredde og kvalitet i
Frankfurt i 2019.
Kulturpolitisk og språklig blir vi stadig mer
utfordret av engelsk. Vår evne til å orientere oss
etter andre språk, som fransk, tysk, russisk eller
kinesisk, avhenger av at vi ikke bare filtrerer
impulsene gjennom det angloamerikanske. Vi
kan ikke verdsette oversetterne nok i et lite
språkområde som Norge, uten dem vil vi ikke
fungere. En av våre styrkene i det litterære systemet i Norge er at vi har så mye oversettelse
og har støtteordninger for oversatt faglitteratur.
Mainstreamen blir utrolig lett tilgjengelig i
fremtiden. Alt på engelsk, alt som kommer inn
digitalt, vil bare fosse inn. Det vil kreves mer av
allmenndannelsen, av skolen, og den enkeltes
vilje til å finne egne veier i mylderet.
Og hva slags lesestoff har generalsekretæren liggende på nattbordet?
– Jeg har lest mye skjønnlitteratur fra 2011,

som del av et forskningsprosjekt. Av sakprosa
har jeg i høst blant annet lest Francis Fukuyamas volumøse tobindsverk om demokrati og
internasjonal politikk og Hege Storhaugs kontroversielle Islam: den 11. landeplage. Ellers er
jeg jo en fagperson som liker tidsskriftsartikler
og leser sakprosa i alle medier. Interessant nok
er mye skjønnlitteratur også full av sakprosa,
som for eksempel Min kamp: sjette bok av Karl
Ove Knausgård. Den har jeg lest to-tre ganger
siden den kom i 2011, fordi den er med i mitt
forskningsutvalg. Boka bekrefter mye av det
som Marit Eikemo sier, nemlig at en forfatter
ofte er både faglitterær og skjønnlitterær, det er
naturlig for en forfatter å bevege seg på tvers.
Sjette bok bekrefter at Knausgård er en god
essayist og at vi burde hatt ham som medlem
i vår forening! Han vil at verket skal leses som
skjønnlitteratur, men viser dermed litteraturens
bredde ved å integrere sakprosaen sømløst i sin
roman. Det synes jeg er interessant!
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DER INGEN KUNNE TRU AT NOKON KUNNE KRITISERE: Espen Søbye har brukt sakprosakritikkens metode på tekster svært få kaster et
kritisk blikk på. FOTO: Hilde Østby

Med kritisk blikk på
utredningene
Espen Søbye fikk kritikerlagets sakprosastipend for 2015. Han valgte å
bruke stipendet til å legge offentlige dokumenter under kritikerlupen.
Tekst: Lise Margrethe Nilsen

Espen Søbye er utdannet magister i filosofi,
men har i mange år arbeidet med arkiver, både
i sitt virke som biograf og som ansvarlig for historisk statistikk i Statistisk sentralbyrå. Stipendet han fikk av Kritikerlaget til sakprosakritikk
har han brukt i 2015 til å anmelde utredninger,
høringer, stortingsmeldinger og NOU-er, altså
dokumenter som legger grunnlag for politiske
beslutninger, lovendringer og forskrifter som
regulerer praktiseringen av lovene.
− Poenget med å anmelde slike dokumenter
er å utvide området for kritikken og etablere en
forpliktende offentlig samtale om innholdet i
dem, og hvordan de er formulert. Det er en
tendens til at slike tekster beveger seg rundt

i et mer eller mindre lukket kretsløp der små
byråkratiske ekspertmiljøer snakker med og til
hverandre. Det er mitt håp at å anmelde slike
dokumenter kan gjøre at de blir trukket inn i
større sammenhenger, sier han.
Anmelder utredninger
Søbye har skrevet flere anmeldelser i Morgenbladet om offentlige dokumenter, blant
annet av en utredning av muligheten for at
fremmedkrigere som dro til Syria kunne miste
sitt norske statsborgerskap som straffereaksjon.
Utredningen ble utført av professor Benedikte
Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo.
Søbye tar for seg disse tekstene på samme måte
som når han skriver om annen sakprosa han
anmelder.

– Jeg ser på argumentasjonen, hvor god
er den? Henger konklusjonene sammen med
premissene? I NOU-en om tap av statsborgerskap var gjennomgang av sakens kjerne og alle
de problematiske sidene ved å bruke tap av
statsborgerskap som straffemetode, svært god
og overbevisende. Det var derfor merkverdig
at utrederen kunne konkludere med at tap av
statsborgerskap i visse ekstreme tilfeller kunne
brukes som straff. Rapporten var ikke konsistent, sier Søbye.
Søbye tok også for seg årsberetningen til
Statoil for 2013, og kom til at den var nesten
uleselig for utenforstående.
– I årsberetningen ble det brukt engelske
forkortelser som var uleselig for alle utenforstående som ikke kjente «stammespråket». Min
konklusjon etter å ha lest beretningen, måtte
bli: Redd språket, selg Statoil! Oljen gir ikke
bare mye CO2-forurensing, men også mye
språkforurensing.
Det var tydelig at Statoils kommunikasjonsavdeling hadde anstrengt seg for å gjøre
teksten utilgjengelig og ikke-lesbar for utenforstående. Selskapet ønsker ikke og nå et bredt
publikum, sier han.
Søbye brukte også stipendpenger på å
anmelde forskrifter og instrukser for politiet i
narkotikasaker i forbindelse med arrestasjonen
av politimannen Eirik Jensen. Jensen hadde i
en årrekke arbeidet med narkotikasaker, og var
kjent for å ha gode kontakter som førte til arrestasjoner. Men hadde han gått for langt, og også
fungert som narkotikasmuglernes informant?
Søbye ble nysgjerrig og ville finne ut hvilke
regler som gjaldt for politimenn som pleide
kontakter med personer som begikk kriminelle
handlinger, og anmeldte disse instruksene i i
Morgenbladet. Det viste seg å være lettere sagt
enn gjort. Det som virkelig overrasket Søbye
var at det fantes en instruks som regulerte
politiets forsøk på å infiltrere miljøer som
smuglet narkotika som var unndratt offentligheten. Riksadvokaten hadde gitt en muntlig
redegjørelse for denne instruksen i Stortingets
justiskomite, det var den eneste formen for
godkjenning denne instruksen hadde fått. Slike
hemmelige instrukser, som til og med ikke er
gjort kjent for Stortinget, er naturligvis et stort
problem. Instruksene for politiet har betydning
for både rettsstaten og rettsikkerheten. Søbye
sier at han bare trodde det var i Kafkas romaner
at det fantes hemmelige instrukser.
– Alle disse instruksene skaper et lovløst
rom, en gråsone som er problematisk. Hvorfor
har ikke dette kommet fram i kjølvannet av
Jensen-saken, spør Søbye, som fortsatt er på
jakt etter offentlige dokumenter som egner seg
for å bli løftet inn i en større offentlighet.

REPORTASJE

11

KOMITE FOR FORFATTERSTIPEND: (F.v.) Nina Herland fra NFFs administrasjon, Arne Ivar Hanssen, Anette Homlong Storeide, Jørn Øyrehagen Sunde, Norunn Askeland, Ivar Bredesen, Geir Hønneland, Marta
Breen, Gunnar Liestøl, Henrik Svensen, Christine Myrvang, Frode Skarstein, Eva Maagerø, Joakim Hammerlin, sekretær for komiteen Marit Ausland, Aage Borchgrevink. Foto: Gøran Karlsvik

Holmenkollstafetten i sakprosastipend!
I historisk sus på Holmenkollens fornemme hotell forskanset Det faglitterære fond seg to dager på rad.
Anledning for denne dypt konsentrerte seansen var fordeling av vederlagskroner i sakprosaens tjeneste.
Tekst: Gøran Karlsvik

Intet mindre enn 44 millioner kroner fra bibliotek- og kopivederlagsordningene ble delt ut i
prosjektstipender til flere hundre forfattere. En
imponerende søknadsmengde på totalt 641 søknader ble realitetsbehandlet. Forfatterkomitéen
på 14 medlemmer behandlet disse, mens Oversetterkomitéens fire medlemmer behandlet syv
stipendsøknader.
Mange spennende prosjekter
Å være flue på veggen mens en såpass omfattende søknadsmasse ble gjennomgått var både
overveldende og spennende. Lett å la tankene
vandre, til tidspunktene hvor disse prosjektene
realiseres som fysiske bøker (eventuelt digitale
publikasjoner)!
Det som virkelig overrasket var nivået
av innovasjon blant søknadene; idéene ingen
hadde tenkt på tidligere, lekne sjangerblandinger og temaer som formelig sprudlet av underlig
kreativitet. Jeg spår en fin tid for sakprosautgivelser fremover.
Visse trender kunne man se, som nærgående og biografiske krigskildringer, temaer som

kretser rundt «det grønne skiftet» og kortreist
mat, samt fengende krysninger mellom kulturog religionshistorie.
– Det vi merket oss er at jødisk historie har
tatt seg opp. Noen bøker forsterker nok trenden,
det er dessuten forskningsprosjekter på gang
innen jødisk historie. Dette gir seg da utslag
i den søknadsmassen vi sitter med. Jeg merket
meg også mye «tilbake til naturen»-tematikk.
Selvrealisering og håndverk, tilbake til det ekte,
det autentiske ... På en måte er det kanskje en
del av strikketrenden, dette å lage ting selv,
og særlig hvis det er knyttet mot naturen, sier
forsker og historiker Christine Myrvang.
Sært og kommersielt
Stipendkomiteen ønsker å favne både smalt og
bredt når de behandler prosjektsøknadene.
– Vi ønsker oss en god miks av bøker - både
de som retter seg mot allmennmarkedet og de
mer spesialiserte utgivelsene. Det avgjørende
er vår vurdering av søknadens kvalitet, betydningen av utgivelsen, behovet for støtte, om
prosjektet er realiserbart samt søkerens kvalifikasjoner, sier Joakim Hammerlin, forfatter og
styreleder i Det faglitterære fond.

Tips fra ekspertene
Å skrive stipendsøknader er nærmest en egen
sjanger, derfor er det lurt å gå grundig til verks.
– Enkelte søkere kan bli litt innadvendte,
som om vedkommende nærmest har skrevet
notater for seg selv. Det er viktig å skape interesse hos leseren – våge å være tydelig, sier Geir
Hønneland, professor i statsvitenskap og forskningsdirektør ved Fridtjof Nansens Institutt.
– Det må settes av tid til å skrive en god
søknad. Da bør man som et minimum lese
gjennom retningslinjene for tildeling av stipend og veiledningen til stipendsøkere, som
ligger fritt tilgjengelig på nffo.no. Der får
du konkrete råd tilutforming av en søknad.
Diskuter gjerne prosjektet og søknaden med
folk du stoler på. Det kan være kunnskap og
fagspesifikke begrep som man nærmest antar er
allmenne, men sånn er det ikke alltid. Ikke vær
redd for å forenkle. Den som leser søknaden
er ikke nødvendigvis innenfor samme fagkrets
som deg, sier Hammerlin.
Hvem som er blitt innstilt til NFFS prosjekt-, reise-,
honnør- og utvidet honnørstipend kan du lese i NFFs
årsmelding, som ligger på våre nettsider!
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STIPENDBØKER
Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 21.11.2015-10.02.2016, skrevet eller oversatt med
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere/oversettere,
står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)
OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin, eller neste etter det igjen.
Pr. februar 2016 har rundt 6 000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond
siden starten i 1978, og det er blitt fordelt cirka én milliard kroner i stipendmidler.

Johan Christian Frøstrup,
Nils Petter Vigerstøl
Veiderliv: glimt fra Telemarks
jakt-, fangst- og fiskehistorie
388 sider
ISBN: 9788291495330
Friluftsforlaget, 2012
Telemark fylke er på mange måter et stykke Norge i miniatyr med vakker skjærgård,
trange daler, utallige innsjøer og vassdrag, brede
jorbruksbygder, store skogsområder og langstrakte
fjellvidder. Med en så skiftende natur, er det naturlig
at dyrelivet er variert. Fra gammelt av har da også
Telemark vært regnet som et rikt fylke på vilt og
fisk. Noe som gjorde at den gamle veiderkulturen sto
sterkt i denne delen av Sør-Norge.
Gunnar Austrheim, Kari Hjelle,
Per Sjögren, Kathrine Stene, Aud
Mikkelsen Tretvik
Fjellets kulturlandskap: arealbruk og
landskap gjennom flere tusen år
207 sider
ISBN: 9788283050189
Museumsforlaget, 2015
Fjellandskapet i Norge er barskt og ugjestmildt det
meste av året. Her er naturens produksjon begrenset. Likevel har mennesker alltid søkt seg til fjellet.
Hva har drevet folk til fjells, hvordan har landskapet
blitt brukt gjennom tidene, og Nordlysfront hvilke
spor har bruken gitt? Denne boka tar for seg hvordan mennesket har påvirket naturen i norske fjellområder gjennom flere tusen år. Den er et resultat
av et forskningsprosjekt der fagfolk innen arkeologi,
etnologi, historie, vegetasjonshistorie og økologi har
samarbeidet for å finne ut hvordan vår arealbruk har
formet landskapet, og hvordan kunnskap kan brukes
i en bærekraftig forvaltning og bevaring av kultur- og
naturminner i fjellet.
Vibeke Irene Løvold
Brækhus’ Omsetning og
kreditt I: tvangsfullbyrdelse,
gjeldsforhandling og konkurs
304 sider
ISBN: 9788215021744
Universitetsforlaget, 2015
Omsetning og kreditt 1 er en
fremstilling av de prosessuelle reglene om gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven og gjeldsordningsloven, samt av reglene om enkeltforfølgning
i tvangsfullbyrdelsesloven. Herunder behandles også
vilkårene for å åpne konkurs og gjeldsforhandling,
tvangsfullbyrdelseslovens regler om tvangsgrunnlag
og virkningene av at gjeldsforfølgning er iverksatt. 3.

utgave av boken kom ut i 1991. Siden den gang har
det skjedd omfattende lovendringer innen gjeldsforfølgningsretten. Tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven ble vedtatt i 1992 og konkursloven er
endret flere ganger, blant annet ved etterkontrollen
av konkurslovgivningen i 1999. Gjennom en mannsalder integrerte Sjur Brækhus (1918-2009) fremstillingen av den dynamiske tingsretten, panteretten og
den materielle konkurs- og eksekusjonsretten i forelesningsserien Omsetning og kreditt. Denne utgaven
av Omsetning og Kreditt 1 er ajourført av lagdommer
i Borgarting lagmannsrett, Vibeke Løvold. Løvold
har tidligere vært lovrådgiver i Justisdepartementet
og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Hun har også gitt ut boken «Utleggstrekk»
(2008).
Sonja Kibsgaard, Marit Kanstad
(red.)
Lek og samspill i et
mangfoldperspektiv
173 sider
ISBN: 9788245017427
Fagbokforlaget, 2015
Forfatterne beskriver hvordan personalet i barnehagen kan forholde seg i lek og samspill i barnegrupper
preget av mangfold. Det er lagt særlig vekt på hvordan en kan imøtekomme barn som skal utvikle et
nytt språk og en ny kultur i barnehagen. Forfatterne
representerer ulike faglige ståsteder som pedagogikk,
norsk, drama og musikk og vil dekke flere kunnskapsområder i den nye barnehagelærerutdanningen. Sonja Kibsgaard er førstelektor ved DMMH.
Marit Kanstad er høgskolelektor i pedagogikk ved
DMMH.
Anne Ellingsen
Odd Nansen: Arvtageren
399 sider
ISBN: 9788283230017
Historie & kultur, 2015
Etter Fridtjof Nansens død i 1930
manglet det en ildsjel med autoritet som kunne hjelpe Europas
flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen.
Han hjalp jøder Hitler-Tyskland hadde jaget fra
sine hjem, og talte åpent Quisling midt imot, ble
arrestert og sendt til Grini – og senere til Sachsenhausen. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en
betydelig aktør i vår nære historie. Han var dessuten en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og
kjente revyviser. Han tegnet glimrende. karikaturer
– hvorav flere er med i denne boken. Odd Nansen
tok på seg ansvaret med å bringe den humanitære
arven fra sin far videre. Men hvordan var det å være

nasjonalikonets sønn? Denne biografien om Odd
Nansens dramatiske liv er basert på et vidt tilfang av
nye kilder, deriblant intervjuer med familien og tidligere medfanger. Boken offentliggjør også for første
gang et utvalg av Nansen-familiens private brev- og
fotosamling. Forfatteren, Anne Ellingsen, er antropolog, forfatter og foredragsholder. Hun er dr. polit.
fra Universitetet i Oslo.
Joar Aasen
Kollektivpedagogikk: Anton
Makarenko og veien til livet
245 sider
ISBN: 9788270560745
Didakta, 2015
Denne boken handler om Anton
Semjonovitsj Makarenkos arbeid
med kriminelle og rusbelastete barn og unge ved
den såkalte Maxim Gorkij-kolonien på 1920-tallet. Makarenkos kollektivpedagogikk har fått stor
betydning rundt om i verden ved tiltak for utsatte
unge mennesker. Av mange regnes den i dag som den
mest gjennomarbeidete og velegnete pedagogiske arbeidsformen på dette feltet. Det gis først et riss av
den historiske bakgrunnen. Så presenteres kollektivpedagogikken, og dens sterke og svake sider drøftes.
Makarenkos pedagogikk har elementer som er både
særegne og omstridte, og ikke minst derfor kan den
utfordre dem som står i en annen tradisjon.
Kristin Ribe, Lars Mehlum
Ut av selvskading: veier til
forståelse
150 sider
ISBN: 9788245014594
Fagbokforlaget, 2015
Et mektig epos som fortjener en
stor leserskare. Her kommer den lidendes stemme
tydelig fram - helt uten tilføyelser eller kritiske kommentarer fra den faglige medforfatter. Boken makter
å berøre meg som leser på tross av lang fartstid i fagområdet, og kanskje er det nettopp derfor den hever
seg over andre fagbøker. Viktigst av alt er imidlertid
at den klarer å formidle håp i alt det dystre.
Dag Willy tallaksen, førstelektor, Høgskolen i Oslo
og Akershus.
Kristin Ribe fortel om korleis ho endeleg fekk den
hjelpa ho trengte for å bli sin eigen gode venn. Lars
Mehlum er spesialist i behandling av menneske som
sjølvskadar. Desse to spesialistane bidrar med kvart
sitt perspektiv, for at vi kan forstå litt meir. Som terapeut for personar som sjølvskadar, har eg ofte opplevd at eg møter døyve øyrer når eg snakkar om håp.
Da har eg hatt ein fantasi om å kunne hale ei som
Kristin ut av skapet mitt, peike på henne og seie «Sjå
sjølv! Det nyttar!»
Heidi bjørnerem, overlege, Distriktspsykiatrisk senter Molde
Torfinn Langelid
Bot og betring? Fengselsundervisninga si historie i Noreg
444 sider
ISBN: 9788202442965
Cappelen Damm akademisk, 2015
Innsette i norske fengsel har same
rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det
gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine. Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av
fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek
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i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og
fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga
etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og
skulesystemet og tek opp tema som desse:
• Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene
i kriminalomsorga
• Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring
• Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit
kriminalitetsfritt liv
• Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette
Bot og betring? er aktuell for studentar der kunnskap
om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen
og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også
vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte
i dette feltet.
Tore L. Nilsen
Blant slaver og sjørøvere: en
bergensskippers forunderlige
skjebne
262 sider
ISBN: 9788243007093
Spartacus, 2015
Bergenshus festning, høsten 1752: I en liten celle sitter den 29 år gamle skipperen Jacob Andersen Dischingthun, dømt til døden for brudd på en fraktavtale etter et sjørøveroverfall i Middelhavet. Han har
under fangenskapet mistet både kone og to barn i
sykdom og livet ser ut til å være over for den en gang
så løfterike mannen. Tjue år senere er han en rik og
anerkjent mann på den dansknorske koloniøya St.
Croix i Karibia. Han er overlos og havnemester på
øya. I tillegg driver han sitt eget verft i byen Christiansted, hvor han lever i en staselig bolig med sin
nye familie. Da sjøfartshistorikeren Tore L. Nilsen
begynte å nøste i trådene etter skipper Jacob, tegnet
det seg raskt et bilde av en norsk Lord Jim, en mann
som maktet å reise seg etter et dypt personlig fall. I
tillegg til å skildre et eventyrlig liv, gir denne boka et
sjeldent møte med sjøfart og slavehandel på 1700-tallet og med livet i den dansknorske kolonien.
Ingar Kaldal
Tøft å tåle: når sjefen
trakasserer – hva gjør vi da?
174 sider
ISBN: 9788282260336
Res publica, 2015
Tøft å tåle viser situasjoner der lederen trakasserer. Hvordan opplever
og takler vi som ansatte slike situasjoner? Hvilke rettigheter har vi? Hvordan skal vi oppføre oss? Hvordan reagerer vi som kolleger når noen blir mobbet
og trakassert på jobben? Hvorfor brukes ordet taushetsplikt når det er snakk om sensur og munnkurv?
Hvorfor er en «lojal» arbeidstaker en som ikke sier i
fra om problematiske forhold på arbeidsplassen? Hva
menes egentlig med at arbeidslivet blir «stadig tøffere»? Kaldal viser også hvordan vi lett unnskylder
ledere som trakasserer med at måten de oppfører seg
på, er en del av deres personlighet og noe man må
akseptere. Boka er et redskap for dialog og refleksjon
kolleger i mellom, og mellom ansatte, tillitsvalgte og
ledelse.

Mette Bunting, Toril Jenssen
Nordlysfront: hverdagsliv og
vitenskap 1898-1928
256 sider
ISBN: 9788281042438
Orkana akademisk, 2014
Verdens første nordlysobservatorium rammer inn beretningen om hverdagsliv og
banebrytende geofysisk forskning på fjellet Haldde
i Finnmark. Innenfor fire vegger i ekstreme omgivelser på 900 meters høyde bygget beboerne et klassedelt minisamfunn med forskere, assistenter, fruer
og tjenestejenter. Vi får innblikk i begivenhetsrike år
på begynnelsen av forrige århundre. Barn blir født,
nordlyset fotograferes og måles, forskningen utvikles, sentrale personer dør. Arbeidet resulterte i et
geofysisk institutt og Værvarslinga for Nord-Norge,
og var med og la grunnlaget for landets nordligste
universitet. Boka bygger på private brev, erindringer
og arkivmateriale om hverdagsliv, forskning og forskningens forgreininger.
Mette Bunting er førstelektor ved Høgskolen i Telemark, Institutt for pedagogikk.
Toril Jenssen er professor i samfunnsvitenskap ved
UiT Norges arktiske universitet.
Bernt Andreas Hennum, Mari
Pettersvold, Solveig Østrem
(red.)
Profesjon og kritikk
331 sider
ISBN: 9788245018653
Fagbokforlaget, 2015
Hva er kritikkens vilkår i en sektor som stadig blir
utsatt for sterkere målstyring og effektivisering, der
profesjonelt skjønn settes til side gjennom krav om
standardisering, rapportering og evidensbasert praksis? I denne boka rettes oppmerksomheten spesielt
mot barnehagelæreres profesjonsutøvelse. Erfaringer fra barnehagesektoren tjener som eksempel på
dilemmaer og utfordringer for profesjonsutøvere i
dagens velferdssamfunn. Gjennom bidrag fra tolv
forfattere fra Norge og Danmark blir spørsmålet om
profesjonsutøvelse og kritikk belyst fra ulike perspektiver. Boka er organisert i tre deler. I den første
delen, Profesjon, integritet og organisasjon, rettes
oppmerksomheten mot kritikk som fenomen og mot
hvilke vilkår som hemmer og fremmer kritikk i virksomheter som tar mål av seg til å være profesjonelle.
Den andre delen, Pedagogikk, fagspråk og profesjonalisering, dreier seg om betydningen av skjønn
i en praksis der sensitivitet for konteksten er avgjørende, og om betydningen av å utvikle en faglighet
og et fagspråk med relevans for pedagogisk arbeid.
I den tredje delen, Politikk, kunnskap og profesjonelt ansvar, fokuseres det på samfunnsmandatet,
hva slags kunnskap som er nødvendig for å realisere
dette mandatet, og den politiske konteksten for profesjonsutøvelsen. Målgruppa for boka er studenter i
profesjonsutdanninger og masterutdanninger, barnehagelærere, lærere og pedagoger samt ansatte på
høgskoler og universiteter.
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Peder Samdal
Mario Balotelli forklarer Europa
167 sider
ISBN: 9788278862827
Libretto Forlag, 2015
Fotballen er en viktig arena for
intergrering – navn som Mario
Balotelli og Mesut Özil representerer på mange måter det nye Europa gjennom
de historier de har å fortelle. Forfatteren tar turen
til fotballklubber fra Manchester til Donetsk, og
gir leseren et innblikk i de konfliktene som gjør at
mennesker er på flukt til Europa og innenfor Europa.
Han besøker også de tre Oslo-klubbene Vålerengen,
Lyn og Oslo City, som alle er gode eksempler på det
fargerike fellesskap. Engasjerende lesning for fotballinteresserte som gjerne vil vite mer om hva som foregår utenfor garderobene.
Aage Hauken
Med Paulus i Italia
186 sider
ISBN: 9788270243037
St. Olav Forlag, 2015
Med Paulus i Italia introduserer oss
for den sydligste delen av Italia; fra
Syrakus på Sicilia til den eventyrlig rike arkeologiske
sonen som er Napolibukten. Roma er målet for ferden, et mål jeg har omtalt i Roma og de første kristne
(St. Olav 1998), i Det underjordiske Roma (Aschehoug
2008) og i På sporet av de første kristne (St. Olav 2012).
Men denne gangen gir vi oss bedre tid og ser litt nøyere på hva som ventet Paulus i rikshovedstaden. Vi
kjenner byen temmelig godt i denne perioden og har
mange holdepunkter å knytte vår beretning til. Men
hver gang vi besøker Roma på ny, venter det oss nye
oppdagelser og nye steder. Så også i foreliggende arbeide. Byen er utømmelig hva minner fra antikken
angår – derfor det kjente uttrykket A roma una vita
non basta (i Roma er det ikke nok med ett liv). I tilfellet Roma blir ofte vår leting og våre undersøkelser
et mål i seg selv. Byen er så rik på fortidsminner at
det å bevege seg i disse er i seg selv oppholdet verd.
Men det er Paulus vi ser etter, ikke byen som sådan ...
Rolf Theil, Bernt Ø. Thorvaldsen, Ingebjørg Tonne
Språk i skolen: grammatikk, retorikk, didaktikk
300 sider
ISBN: 9788245014617
Fagbokforlaget, 2015
Denne boka presenterer språklæra for både grunnskulelærarstudenten med norsk som fag og for norsklæraren. Banda til Kunnskapsløftet er tydelege,
fagkunnskapen er brei, og vinklinga er didaktisk.
Ingvil Brügger Budal er førsteamanuensis i norsk ved
NLA Høgskolen, Rolf Theil er professor i lingvistikk ved Universitetet i Oslo, Bernt Ø. Thorvaldsen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i
Telemark, og Ingebjørg Tonne er førsteamanuensis
i norsk som andrespråk (nordisk språk) ved Universitetet i Oslo.
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Faizullah Muradi, Jon Gangdal
Ingen bror får bli igjen: en
kamptolks beretning om krigen
i Afghanistan og Norges svik
300 sider
ISBN: 9788205486355
Gyldendal, 2015

Sterk historie fra krigen i Afghanistan, sett fra afghansk side. 17 år gammel ble afghaneren Faizullah Muradi rekruttert som tolk for de
norske kampstyrkene i Afghanistan. I løpet av sine
to år i aktiv tjeneste var Faizullah involvert i noen
av de hardeste kampene norske militære enheter har
utkjempet. Da Norge trakk seg ut ble han overlatt til
seg selv. Soldatløftet «ingen bror får bli igjen» viste
seg å være tomme ord. Faizullah ble sporet opp av
Taliban, som truet ham og familien på livet.
Etter en dramatisk flukt organisert av menneskesmuglere via Iran, Hellas og Italia kom han omsider
til Norge. Her håpet han å få asyl, men i mai 2014 ble
han hentet av politiet i Mandal og satt på første fly ut
av landet. Utsendelsen førte til stort oppstyr i mediene, sterke reaksjoner fra opposisjonen på Stortinget,
og voldsomme protester fra soldatveteraner.
Dette er Faizullahs egen historie, skrevet i samarbeid
med forfatteren Jon Gangdal.
Nicolay B. Johansen
Det nyliberale janusansikt:
straff i frihetens tid
286 sider
ISBN: 9788270998074
Novus, 2015
I denne boken hevdes det at antisnillisme er det begrep som fanger inn tidsånden.
Men hvordan ble det et skjellsord å være snill?
I de nordiske og til dels de fleste andre vestlige land
opplever folk en frihet ingen generasjoner før dem
har hatt fantasi til å forestille seg. Samtidig brukes
straff i stor utstrekning, til dels også i større grad
enn noen gang tidligere. Vår tids frihet motsvares
av en skygge av ufrihet. Dette er nyliberalismens
janusansikt. Er det slik at de flestes frihet beror på
en økende grad av strafferettslig ufrihet for andre? I
denne boken hevdes det at svaret er ja men nei, ikke
nødvendigvis. Straff og frihet er intimt forbundne
fenomener i fremveksten av moderne, liberale stater.
Det er nødvendig å forstå hvordan liberalismen som
politisk prosjekt begrepsfester frihet og (strafferettslig) ansvar for i det hele tatt å forstå vår tids samfunn.
I denne boken diskuteres både hvordan det liberale
prosjekt påvirker den samfunnsmessige tilbøyelighet
til å bruke straff og hvordan straffebruk er preget av
måter liberalismen er blitt politisk modifisert de siste
200 år. Her kan du oppdatere deg på utviklingen i
kriminalitetskontroll, utvide dine horisonter med
hensyn til samfunnets utvikling og få servert skjeve
blikk på vår samtid. Kan nyliberalismen overleve det
nyliberale mennesket?
Terje Emil Fredwall
Murer og moral: en bok
om straff, verdier og
fengselsbetjenter
466 sider
ISBN: 9788202415655
Cappelen Damm akademisk,
2015
Dette er en bok om fengsel. Om hvorfor vi straffer,
om virkningene av fengselsstraffen, og om kriminal-

omsorgens utfordrende samfunnsoppdrag. Men mest
av alt er det en tekst om menneskene som arbeider
der. I nærmere to år intervjuet Terje Emil Fredwall
fengselsbetjenter i norske høysikkerhetsfengsler. De
snakket om gode arbeidsøyeblikk og kjipe avdelingsdager, tidspress og sikkerhet, skjønn og regler, humor, grensesetting og menneskelig forandring. Han
intervjuet også Kriminalomsorgens aspirantnemnd
om hva de ser etter i utvelgelsen av hvem som skal
få jobbe som fengselsbetjent. Og han har analysert
dokumenter som er styrende for fengslenes arbeid.
Resultatet er blitt en bok om motstridende verdier,
forskjellige idealer for betjentrollen, og det komplekse samspillet mellom vokteren og de som er fengslet.
Boka Murer og moral er skrevet for studenter, fagfolk
og andre som er opptatt av straff, profesjonsetikk og
fengselets rolle i samfunnet.
Sun Heidi Sæbø
Kims lek: en diktator, et splittet
land og en forsvinningssak i
Sørkedalen
204 sider
ISBN: 9788202479701
Cappelen Damm, 2015
Påsken 1979 forsvinner en sørkoreaner i Sørkedalen utenfor Oslo. Sporene leder
til Pyongyang og diktatoren Kim Il-sung. Da buss
nummer 169 når sin endestasjon i Sørkedalen ligger
en bag igjen på en av seteradene. Den inneholder en
helsetrøye, et fotoapparat, et ferdigskrevet postkort
og et pass som tilhører en student ved navn Koh
Sang-Moon. Sjåføren leverer bagen til hittegodskontoret, og saken forblir en trivialitet inntil Koh
noen måneder senere, på uforklarlig vis, dukker opp
i Pyongyang. Hvordan han havnet i Nord-Korea
forble et mysterium. Etter Korea-krigens slutt var
kidnappinger av sørkoreanere i utlandet, en av Kim
Il-sungs viktigste propagandavåpen mot naboene
i sør. Nordkoreanske myndigheter hevdet imidlertid Koh Sang-moon dro av egen fri vilje. Journalist
Sun Heidi Sæbø nøster opp historien til studenten
som brakte det storpolitiske spillet mellom Nord- og
Sør-Korea til det lille landet Norge. Hun finner en
sørgende datter, en skandaleforfulgt ambassade, en
mystisk japaner og en angrende avhopper. Ikke minst
finner hun et splittet land og to diktatorers innbitte
kamp om sannheten. For hva skjedde egentlig med
Koh Sang-moon?
Nazish Khan
Da himmelen falt: om retten
til å velge hvem man skal
gifte seg med
124 sider
ISBN: 9788253037240
Pax, 2015
I Da himmelen falt oppsøker Nazish Khan unge voksne som forteller sine historier. En mann forteller om
frustrasjonen i et uønsket ekteskap. En kvinne forteller om sjokket og sviket etter å ha blitt tvangsgiftet,
men også om tilgivelsen. En far forteller om angeren
over at han presset sin datter til å gifte seg. Khan viser hvordan storfamilien, men også egne erfaringer,
preger foreldrenes perspektiv. Og hun viser de unges fortvilelse over at foreldrene ikke forstår hva de
gjør når de legger press på sine barn. Khan har også
oppsøkt en rekke mennesker som ønsker å bidra til å
forhindre at ungdom i Norge blir presset inn i ekteskap de ikke ønsker. En psykolog forklarer nødvendigheten av en bedre dialog mellom generasjonene.

To imamer viser hvorfor islam ikke er forenlig med
press i forbindelse med ekteskap. Og en «matchmaker» forteller om hvordan hun hjelper de unge med
å finne den rette. Khan mener tvangsekteskap er et
samfunnsproblem vi må løse i fellesskap. Men for å
løse det må vi forstå hva det er og hvorfor det skjer.
Tvangsekteskap er vesensforskjellig fra arrangerte
ekteskap. Religion kan aldri legitimere tvang. Og
nøkkelen til å forhindre press, er å øke bevisstheten
om hva retten til å velge hvem man skal gifte seg med
egentlig betyr.
Dag S. Thelle
Epidemiology: a basis for public
health and disease prevention
320 sider
ISBN: 9788205412200
Gyldendal akademisk, 2015
Epidemiologi omfatter studiet av
fordelingen og helsedeterminanter i en gitt befolkning, og den påfølgende anvendelsen av denne studien for å forbedre resultatene.
Boken introduserer store temaer i dette feltet, og er
illustrert med tabeller og figurer fra norske og svenske undersøkelser. De første tolv kapitlene omhandler epidemiologiske metoder, inkludert drøfting av
studiedesign og bias, sammen med en oversikt over
vital statistikk og en diskusjon om kausalitet. De
siste åtte kapitlene drøfter endringer i helse på mer
generell basis (eller epidemiologiske overganger),
forebygging, en introduksjon til genetisk epidemiologi, smittsomme sykdommer, rapportering av
observasjonsstudier, og vurdering av ny informasjon.
Boken er rettet mot studenter i medisinstudiet, samt
innen folkehelse og andre helsefag på bachelor- og
masternivå.
Sidsel Wold
Landet som lovet alt:
min israelske reise
311 sider
ISBN: 9788243009479
Spartacus, 2015
«Som liten ville jeg bli indianer
eller jøde. Historien til begge disse folkene fascinerte en ung jente på ti år som leste tegneserien om
Sølvpilen og Månestråle og som bladde storøyd i
farmors Bibel. Snart fant jeg ut at indianerne levde
i reservater, mens jødene, de hadde sitt eget land.
Dit ville jeg dra bare jeg ble stor nok.» Da Sidsel
Wold var 19 år reiste hun ut og bodde på kibbutz i
Israel. Hun forelsket seg i landet og folket og ville
selv konvertere til jødedommen. Tilbake i Oslo
arbeidet hun i flere år for å få frem Israels side i
konflikten, men gradvis ble det vanskeligere å forsvare statens handlinger. Landet utviklet seg til å
bli noe helt annet enn det de idealistiske sionistene
og pionerene hadde drømt om før 1948. I dag styres
Israel av politikere fra høyresiden – religiøse og nasjonalistiske partier som ikke har vilje eller evne til
å forhandle om fred med palestinerne. Landet som
lovet alt handler om Israels historie og tar for seg
statens indre problemer og utfordringer. Boken er
også Wolds personlige beretning om sine erfaringer
og møter med mennesker som forandret henne - en
personlig reise fra kibbutzen til et liv som korrespondent i Midt-Østen.
Sidsel Wold (f. 1959) er forfatter og journalist i NRK
med lang erfaring fra Midt-Østen generelt og Israel
spesielt, hvor hun har bodd i flere år. Hun har mottatt Ossietzky-prisen for sitt arbeid.
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Niels Christian Geelmuyden
Sannheten i glasset: hva er det
vi drikker?
304 sider
ISBN: 9788202471446
Cappelen Damm, 2015
En slående og velskrevet oppfølger til Sannheten på bordet - det du ikke får vite om
maten din. Vann, kaffe, melk og brus – vi drikker
mange liter i året. Men hva er det egentlig vi drikker? Niels Christian Geelmuyden er tilbake med
nye avsløringer. Denne gang tar han for seg flytende
føde: vann, melk, saft, brus, kaffe, te, øl og vin. Han
har gått i hælene på produsentene, leverandørene og
ikke minst etatene som skal passe på at vi unngår
det som er skadelig for oss. Vi tror på leverandørens
merking og håper vi blir passet på av myndighetene.
Slik er det dessverre ikke alltid. Her får vi vite den
viktige sannheten! Niels Christian Geelmuyden avslører matindustriens metoder og råvarenes virkelige innhold. Nå vet han hvor han finner de ekte,
naturlige drikkene uten sminke, juks og helsefarlige
tilsetninger. De som blir produsert med lite miljøbelastning og god dyrevelferd. Den kunnskapen
deler han med leseren i denne velskrevne, veldokumenterte og viktige boka.
Kristoffer Rønneberg
Veien til Mandalay: en reise fra
Burma til Myanmar
350 sider
ISBN: 9788282651295
Dreyers forlag, 2015
Dette er fortellingen om en av de
få store positive historiene i verdenspolitikken de
siste årene. Det er også fortellingen om et folk som
har reist seg opp, gang på gang, i møte med en brutal overmakt. Få land er så mystiske og gjenglemte
som Myanmar. På et halvt århundre forvandlet
overtroiske generaler et av Asias rikeste land til å bli
et av verdens fattigste. Myanmar ble en hvit flekk
på kartet, et sted man unngikk både som turist og
investor. Men i 2011 skjedde det utenkelige – generalene snudde. Politiske fanger ble satt fri. Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi ble ikke bare løslatt
men også innvalgt i det nye parlamentet. Plutselig
ble den gamle drømmen om et demokrati noe realistisk, noe man kunne tro var sant. Aftenpostenjournalist Kristoffer Rønneberg har reist rundt i
Myanmar på en rekke turer de siste fem årene. Han
har sett hvordan landet har beveget seg fra en slags
kollektiv depresjon til en gryende optimisme. Myanmars snuoperasjon er ikke uten tilbakeslag. Vil
de demokratiske kreftene klare å seire? Vil landet
lykkes i å ta imot millioner av turister i året uten å
falle i den samme fellen som nabolandet Thailand?
Vil myndighetene evne å ta vare på sine enorme naturressurser uten å bli utnyttet av stormaktene? Og:
Hvorfor valgte generalene å snu? Rønneberg tar leseren med på en reise fra rismarkene i sør til gullet
og de grønne skogene nord i Myanmar. Underveis
får vi et innblikk i landets stolte historie, dets fantastiske natur og den sjarmerende, fortsatt eksotiske
kulturen.

Tollef Thorsnes
Tresløyd og multimodal
skapende praksis
141 sider
ISBN: 9788279353683
Abstrakt, 2015
Kunst og håndverksfaget står overfor nye skolefaglige utfordringer. Form og uttrykk
har endret seg og dagens digitale muligheter gjør
at de fleste ganske enkelt kan skape multimodale
uttrykk. Gjennom både kunst- og fagdidaktiske
prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat. Samtidens relasjonelle og konseptuelle kunst
blandes med klassisk kunsthåndverk og arkitektur,
i det vi har valgt å kalle: multimodal skapende
praksis. I boken blir vi presentert for kunstteori og
tresløyd, kombinert med læreplanaktuelle oppgaveløsninger laget av studenter i kunst og håndverk på
Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Kunnskapsløftets fem grunnleggende ferdigheter vektlegges avslutningsvis og viser hvorfor tresløyd og multimodale skapende prosesser er gode læringsplattformer
for både tverrfaglige, en-faglige kunstprosjekter og
fagdidaktiske prosjekter.
Forfatteren Tollef Thorsnes arbeider som dosent
i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og
Vestfold og har tidligere gitt ut boken Tresløydshistorie: Fra hendig til unyttig på Abstrakt forlag.
Dag Leonardsen
Forebyggingens historie – en
fortelling om et bevegelig mål
190 sider
ISBN: 9788270998326
Novus, 2015
Forebyggingens historie – en fortelling om et bevegelig mål henvender seg til alle som er opptatt av å forstå de større
sammenhenger bak dagens sosiale problemer. Ikke
minst for dem som jobber «tett på» er det viktig med
distanse. Hva vil det egentlig innebære å ta idealene
om å forebygge på alvor? Denne boka gir en historisk oversikt (1945-2015) over a) hvilke sosiale problemer man har stått overfor, b) hvordan man forsto
disse problemene, c) hvilke tiltak man iverksatte, og
d) hva resultatet ble. Forfatteren stiller det kritiske
spørsmålet om politikerne i for liten grad har vært
villige til å forstå moderne sosiale problemer som et
uttrykk for en verdikonflikt. På samme måte som
dagens (økologiske) miljøproblemer må finne sin
løsning gjennom nye veivalg, hevder forfatteren at
det samme gjelder for sosiale problemer. Virkemiddelpolitikken strekker ikke til. Dagens økonomiske
rammebetingelser legger ifølge forfatteren premisser som gjør det vanskelig å nå målet om å forebygge. Boka avsluttes med et kapittel om Japan – er det
noe å lære fra en kollektivistisk kultur?
Dag Leonardsen er professor i sosiologi ved Høgskolen i Lillehammer, hvor han underviser for sosionom-, barnevern- og vernepleiestudenter. Han
har publisert bredt (bøker og artikler), både i norsk
og internasjonal sammenheng.
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Nina Goga
Kart i barnelitteraturen
147 sider
ISBN: 9788283140545
Portal, 2015
Mange barndomsminner handler om barns møter med kart i
barnebøker og om hvordan man
som barn førte fingeren langs ulike linjer i det avtegnete landskapet mens man vekslet mellom kartet
og fortellingen. Slik erindringer vitner ikke bare
om barns avgjørende møter med litteratur, men
også om personlige stedsopplevelser. I barnelitteraturens kart gjenkjenner eller skaper vi våre egne
lokale geografier.
At barn ofte fascineres av kart, kan være én av grunnene til at det finnes kart i mange bøker for barn
og unge. Men har kartene i barnelitteraturen også
andre funksjoner? Kan det være at kart i barne- og
ungdomsbøker utvikler barn og unge som lesere, og
hva slags lesere og lesning er det kartene kan bidra
til å utvikle? Gjennom nærlesninger av kart i bildebøker, realistiske barnebøker, reiseguider, krim og
fantasy legger denne boken fram forslag til svar på
disse spørsmålene. Den tar utgangspunkt i et utvalg
kart i nyere nordisk barne- og ungdomslitteratur og
har avstikkere til både eldre og ikke-nordisk barneog ungdomslitteratur. Boken er skrevet for alle som
forsker på og arbeider med barne og ungdomslitteratur, men også for andre som ellers måtte være
interessert i kart og litteratur.
Per Roger Lauritzen
Tusen padleturer: med kajakk
og kano Norge rundt
310 sider
ISBN: 9788292708392
Larsforlaget, 2015
Interessen for padling er stigende i Norge. Dette er den komplette boka for både
kano- og kajakkentusiaster! Per Roger Lauritzen
presenterer padlemulighetene fylke for fylke, langs
kysten og i elver og innsjøer. Lauritzen har padlet
nesten hele livet og har systematisk samlet sine padleopplevelser. Han har utgitt et stort antall bøker
om turliv og natur, og har gjennom sitt mangeårige
arbeid i Turistforeningen – i dag i NAF – fartet mer
rundt i landet vårt enn de fleste, og alltid med en
kajakk på biltaket. Hans store interesse for norske
fyr har også gjort ham godt kjent med havstrekninger som egner seg for padling. I tillegg til turbeskrivelsene, som er hoveddelen av boka, tar han for seg
fordeler og ulemper med forskjellige kajakktyper og
kano, basert på egne erfaringer. Han skriver også
om å ferdes trygt med kajakk og kano året rundt.
Boka er rikt illustrert og utstyrt med kart. Rammetekster om aktuelle kart, nettsider og bøker som
kan være nyttige har også fått sin plass.
Ingebjørg Jensen
Nazistempelet
77 sider
ISBN: 9788299814812
Sprekstrek, 2015
8. mai 1945: Hitler har tatt livet av
seg i en bunker i Berlin, tyskerne
kapitulerer. I Norge er folk i seiersrus, men ikke
alle: For medlemmer av Nasjonal Samling, partiet som samarbeidet med de tyske okkupantene, er
oppgjørets time kommet. De blir dømt og fordømt,
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fengslet, bøtelagt, og mister rettigheter. Nå må de
bære naziststempelet. Men naziststemplet tynger
også deres barn. «Klara» fra Oslo opplever isfront
og mobbing under krigen. «Ulf», født etter krigen
i en småby på Østlandet, blir kalt «nassist», lenge
før han forstår hva det betyr. Foreldrene til bergenske «Kari» og sørlendingen «Erlend», flykter med
barna fra hjemsted og fortid. Men heller ikke disse
barna slipper unna skyldfølelse, skam og frykt for
å bli avslørt som NS-barn. De fire NS-barna som
her forteller sin historie i tegneserieform, velger å
være anonyme av hensyn til søsken, barn og barnebarn. 70 år etter krigen er det fremdeles skambelagt
å være barn og etterkommere av de som var på «feil
side» i 1940-45.
Sissel Jenseth
Norges beste sykkelturer
268 sider
ISBN: 9788205452688
Gyldendal, 2015
Endelig er den her! En bok som
tar for seg alle de beste sykkelturene i Norge! De 45 turene bringer deg fra fjell til
fjord, gjennom setertrakter og over de vide vidder,
langs innbydende kystlandskap og med mulighet
for utallige øyhopp. Dette er en bok for barnefamilier, for unge og eldre som vil erobre landskapet
og gjerne kombinere syklingen med toppturer, kajakkpadling og båtturer etc. Denne boka viser det
beste Norge har å by sykkelturisten. Den inneholder
forslag til dagsturer, helgeutflukter og ukesturer, og
flere turer kan settes sammen til en lengre etappe.
En rekke kart og bilder viser deg hvor og hvordan.
La deg inspirere, pakk sykkelvesken og legg i vei for
å se Norge fra sykkelsetet.
Ingrid Lydersen Lystad
Johannes Flintoe og fugleværelset: en reise i norsk
natur, historie og egenart
162 sider
ISBN: 9788282651356
Dreyers forlag, 2015
Det såkalte Fugleværelset på Det kongelige slott ble
malt av Johannes Flintoe. Flintoe vandret i norske
fjell allerede fra 1819, og var den første som brukte
vill, norsk natur som hovedmotiv i sin kunst. Slottets arkitekt Frans Linstow og maleren Gerhard
Munthe var hans trofaste turkamerater. I denne
boken drar vi til fjells i Flintoes fotspor, og gjenfinner de dramatiske naturmotivene fra Fugleværelset,
som Gaustatoppen, Vøringsfossen, Vindhella og
Jutulen i Lærdal, Kringen i Gudbrandsdalen og
Myrhorn i Jostedalen. Flintoe ble lærer ved Den
kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania, og et
forbilde for yngre kunstnere.
Venke Aure, Kristin Bergaust
Estetikk og samfunn: tekster
mellom samtidskunst og kunstdidaktikk
290 sider
ISBN: 9788232104185
Fagbokforlaget, 2015
Forholdet mellom didaktikk, samtidskunst og andre former for estetisk praksis har så langt vært lite
drøftet. En styrket kobling mellom kunst og didaktikk vil bidra til en mer reflekterende og samfunnsrelatert formidling i estetiske fag. Bokens forfat-

tere undersøker noen slike didaktiske muligheter og
vektlegger behovet for en utvidet refleksjon rundt
kunstdidaktikkens potensial. Artiklene presenterer
teoretiske perspektiver på samtidskunst og estetikk,
og konkrete erfaringer og refleksjoner fra forskning,
undervisning, formidling og terapi. Kunstnere fra
ulike felt som video, konseptuelt kunsthåndverk,
fortellerkunst og teater gir leseren et gløtt inn i sine
skapende prosesser. Boken er rettet mot studenter
og lærere som arbeider både praktisk og teoretisk
innen det estetiske feltet.
Olav Norheim
Susen av Garlistuten: historia
om den gjæve fela til Jørn Hilme
128 sider
ISBN: 9788299718356
Kvitvella Forlag, 2015
Alle som var noko til spelemenn,
skulle ha ei trondefele, ei hardingfele laga av Trond
Botnen frå Vikør prestegjeld. Den mest berømte av
tusen trondefeler var den segnomsuste Garlistuten,
som vart fela til meisterspelemannen Jørn Hilme
(1778-1854) frå Valdres. Journalisten Olav Norheim
har følgt musikkspora etter Garlistuten. Lærdalsmarken, Napoleonskrigen og utvandringa til Amerika grip inn i denne felehistoria. Det same gjer
mellomeuropeiske menuettar, to feledetektivar i
Dakota, fleire oslovaldrisar og ein rastlaus museumsstyrar.
Ronnie Johanson
Nostradamus – vismann som så
fremtiden?
239 sider
ISBN: 9788272651106
Religionskritisk Forlag, 2015
Det er skrevet over to tusen bøker
om verdens mest berømte spåmann. Nesten ingen av
dem behandler ham kritisk, men her kommer Nostradamus – vismann som så fremtiden? Nostradamus
skal ha forutsagt hundrevis av verdensbegivenheter
fra 1500-tallet til i dag. Men hvor treffsikker var han
egentlig? Boken går gjennom alle hans profetier,
samt en lang rekke tolkninger av dem.
Boken forteller også om profetens liv og virke, og
om hvordan han er blitt bedømt og benyttet gjennom 450 år.
Guro Hoftun Gjestad
Storbarnsliv: om å vokse opp
med barn
347 sider
ISBN: 9788249515486
Oktober, 2015
Vi har fulgt barna våre tett
gjennom barndommen. Holdt
en tommel i været og heiet. Forsøkt å gi dem alt
de trenger. Så, nesten umerkelig, slipper de taket,
og vender blikket mot verden. Men hva skjer? De
oppfører seg ikke som oss. Forskere skriver om en
stresset ungdomsgruppe. Lærere på videregående
forteller om elever som ikke møter opp. Foreldrene
til de store barna ligger våkne om nettene venter på
et barn som er på fest, eller lytter til et barn som
ikke logger av og legger seg. En gang ble vi invitert
til helsestasjonen, vi snakket med andre foreldre, vi
var i tett kontakt med læreren. Men når barna blir
større, stilner samtalen, og vi foreldre står igjen med
alle spørsmålene.

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om barna i løsrivningens tid? Fra de kommer i puberteten til langt
inn i tjueårene, gjennomgår de en enorm utvikling
– i kropp, hjerte og hjerne. Det er for viktig til at vi
ikke skal snakke om det. Denne boka gir et mangefasettert bilde av hvordan det er å være foreldre
til barna som skal finne sin egen vei, og den gir et
innblikk i hva som rører seg i mange unge menneskers liv. Boka rommer fortvilelse, humor, smerte og
kjærlighet.
Mazdak Shafieian
Det urgamle materialet: essays
140 sider
ISBN: 9788205456884
Gyldendal, 2015
Mazdak Shafieians første essaysamling inneholder tekster om
ulike forfatterskap fra forskjellige språkområder,
men det går samtidig en rød tråd gjennom det hele:
en undersøkelse av bøkenes spontane hukommelse.
Det er gjennom gjenkjennelse og estetisk erfaring at
litteraturen kan bevares og formidles videre, det er
den dunkle forekomsten av déjà vu som den litterære tradisjonen bærer i seg, som gjør at vi får tekster
fra ulike tider og steder i tale. Boken rommer essays
om norsk og dansk litteratur, om Svein Jarvoll, Elsa
Gress, Ole Robert Sunde, om den litterære kanon
og samtidspoesien, men også om iransk litteratur:
Mahmoud Dowlatabadi, Sadegh Hedajat, Ahmad
Shamloo – forfattere og bøker som Shafieian med
denne utgivelsen introduserer til den norske litterære offentligheten. I tillegg inneholder boken
samtaler om litteratur, blant annet med Henning
Hagerup og Gunnar Wærness.
Arne Schrøder Kvalvik
Min fetter Ola og meg: livet og
døden og alt det i mellom
ISBN: 9788248916734
201 sider
Kagge, 2015
«Jeg tenkte ofte på søskenbarnet
mitt Ola i oppveksten. Ola som
var uhelbredelig syk og satt i rullestol. Han som legene mente ville dø før han ble to år, men som overlevde det meste. Da jeg selv ble pappa slo det meg
hvor sårbart livet kan være, og at jeg aldri har spurt
hva Ola selv tenker om livet sitt. Hvordan er det å
vokse opp med en kropp uten muskler, men med et
hode som fungerer? Finner han en lykke i hverdagen sin, eller bør slike som ham sorteres bort? Nå
har Ola blitt over 20 år og jeg har noen spørsmål
jeg gjerne vil ha svar på. Men da må jeg spørre de
nå. Før det er for sent.» Min fetter Ola og meg er en
forunderlig sprudlende samtale om livsglede og demoner. Om nærhet, kjærlighet og selvmordstanker.
Om forelskelse og sexkjøp. Og om broren til Ola,
Simon, som er den som gir ham lyst til å leve videre.
Per Kristian Aale
De modige: italienernes opprør
mot mafiaen
258 sider
ISBN: 9788243009462
Spartacus, 2015
Cosa
Nostra,
Camorraen,
’Ndrangheta – mafiaen er blitt
mektigere, rikere og mer hensynsløs enn noen gang
tidligere. Gjennom stråmenn eier de tusenvis av be-
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drifter. Den har politikere, politifolk og dommere i
sitt nettverk. Den italienske mafiaen har nærmest
fått monopol på omsetningen av kokain i Europa,
søppel er blitt «big business», og bål med giftig avfall lyser opp nattemørket i Sør-Italia. Hva skjer
når vanlige italienere, med fare for sitt liv, tar opp
kampen mot mafiaen? Forfatter Per Kristian Aale
forteller historiene til disse modige italienerne:
Forretningsmannen som slutter å betale beskyttelsespenger, borgermesteren som ikke lenger tillater
korrupsjon, rullestolbrukerne som trosser mafiaen
når ingen andre tør. De siste årene har det vokst
fram en folkebevegelse som kjemper for et samfunn
uten drap, vold og økonomisk kriminalitet. I seks
år har Aale reist på kryss og tvers i mafiaens Italia.
Han tar leseren med til Sicilia der den første antimafiabevegelsen oppstod som en reaksjon mot Cosa
Nostra, til de fattige bydelene i Napoli der Camorraen bygget seg opp med smuglersigaretter og narkotika, og til mørkets hjerte – den lille byen San
Luca i Calabria. Herfra styrer ’Ndrangheta et imperium som nå strekker seg til alle verdens hjørner.
Per Kristian Aale (f. 1973) har studert russisk og
statsvitenskap i tillegg til journalistikk. De siste 14
årene har han jobbet i Aftenposten som gravejournalist og korrespondent i Moskva og Brussel. De
modige er hans første bok.
Arnt Even Bøe
Time is money: Om pionerene
som gjorde Norge til et oljeland,
1962-1972
286 sider
ISBN: 9788281401945
Wigestrand, 2015
I boka Time is Money lar forfatteren, den erfarne oljejournalisten Arnt Even Bøe, alle de gjenlevende
statlige oljepionerne selv fortelle hva som skjedde
da det norske oljeregimet ble etablert mellom 1962
og 1972. Boka dokumenterer hvorledes noen få fikk
legge grunnlaget for den suksessrike norske modellen i en næring de færreste hadde peiling på. Historiene er mange, både dramatiske og morsomme.
Fellesnevneren i denne første del av norsk oljehistorie er hastverk: Time is Money. Boka tar utgangspunkt i NGUs famøse brev til den norske delegasjonen under havrettskonferansen i Geneve i 1958,
der instituttet slo fast at det ikke var olje og gass
på norsk sokkel, og følger utviklingen fra Phillips
overraskende brev i 1962 via opprettelsen av Statoil
og Oljedirektoratet 10 år senere. Et annet interessant funn er at det først og fremst var Esso som drev
utviklingen på norsk sokkel framover. Selskapets
første norske sjef, Dick Loeffler, og «Olje-Norges
far» - Jens Evensen - utviklet raskt et gjensidig
tillitsforhold som kom til å prege norske myndigheters arbeid i den første fasen. Esso var ikke bare
først ute med boring og funn, men ba også om nye
oppgaver mens andre begynte å tvile. Andre konsesjonsrunde var en direkte konsekvens av dette.
Det er også typisk at den første Jens Evensen luftet
de norske ideene om statsdeltakelse for, var Loeffler. Holdningen var at myndighetene neppe kunne
gå videre med den tanken uten en viss aksept fra
Number One. Leseren får også innsyn i den politiske kampen for å gjøre henholdsvis Norsk Hydro
og Statoil til landets ledende selskap på sokkelen og
gir ny innsikt i forhandlingene mellom myndighetene og de store oljeselskapene om eierandeler i det
enorme Statfjord-feltet.

Gunnar Bolstad
Nordens napolitanere: Stortingets kamp med kongen i 1821
248 sider
ISBN: 9788269006100
Munkedammen forlag, 2015
Nordens napolitanere er fortellingen om et politisk drama i
den lille norske hovedstaden i 1821. Striden mellom
Stortinget og kong Carl Johan toppet seg da kongen
anla en militær øvingsleir utenfor Christiania mens
Stortinget satt samlet. På Stortinget gikk konfliktlinjen mellom pragmatikere og idealister – selv om
man samlet seg i en felles vilje til å forsvare Stortinget som et bærende element i den norske grunnloven. Samtidig fantes det politiske krefter utenfor
Stortinget også, som blant annet kom til uttrykk
gjennom en dristig utprøving av trykkefrihetens
grenser. Dramaet i Christiania utspilte seg med et
europeisk bakteppe der stormaktene slo nådeløst
ned på all opprørstrang. Særlig hardt gikk det ut
over Napoli. De gjenstridige nordmennene ble raskt
kalt Nordens napolitanere. Boken er skrevet av Gunnar Bolstad (f. 1960). Han er historiker og har de siste
årene arbeidet mye med de politiske begivenhetene
i Norge tidlig på 1800-tallet. I 2014 ga han ut boken
Det første stortinget 1815-1816 og har også deltatt i
forskningsprosjektet Det lokale, 1814 og Grunnloven.
Han driver historiebloggene www.stortingshistorie.
no og www.oslohistorie.no.
Tove Lie
Grepa kvinnfolk: fortellinger om
dem som gikk før oss
185 sider
ISBN: 9788291352770
Trysil-forlag, 2015
Grepa kvinnfolk er ei bok om bragder, nederlag, skjebner og eventyr gjennom 500 år av Trysils historie.
Her er kvinner som også har markert seg i nasjonal
sammenheng. Her er stemmerettsaktivister og politiske foregangskvinner, men boka forteller også om
kvinner som levde i trange kår i en evig kamp for tilværelsen. Forfatter Tove Lie har tatt vare på en nesten glemt historisk arv av stor betydning for ettertida.
Ingrid Vik
Guds lobby
140 sider
ISBN: 9788292866962
Forlaget Manifest, 2015
Lenge har de kristenkonservative
hatt bedehusene som sin hovedarena.
Nå trer de inn i offentligheten. Med moderne strategier kjemper de for gammelt tankegods. Hvem er
de? I Guds lobby møter vi mennesker som jobber mot
abort og for Israel, og som har utnevnt venstresiden
til sin fremste fiende. Tette bånd til den blåblå regjeringen gir dem mer makt. Troen på at de kjemper en
kamp i tråd med Guds ønsker, gir dem ekstra krefter.
Målet er å forandre Norge. Kan de klare det?
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Erik Fossen
Marco: ildsjel og forbilde
246 sider
ISBN: 9788241911736
Vigmostad & Bjørke, 2015
Om hvordan vi kan gjøre hverandre bedre. Marco Elsafadi har
inspirert folk over hele landet som
idrettsutøver, ungdomsarbeider, foredragsholder og
vinner av Mesternes mester. Historien hans begynner et helt annet sted, i en flyktningleir i et konfliktfylt Libanon. I denne boken kommer vi tett på livet
og budskapet hans. Marco snakker om relasjonens
betydning, om lagånd, vinnerlyst, motgang, om
hvordan det er å være på flukt, og om inkludering.
Marco: ildsjel og forbilde er en aktuell og engasjerende bok. I 2015 er Marco programleder for to dokumentarserier på TV2.
Asle Skredderberget
Usannsynlig rik: historien om
Norge og oljefondet
263 sider
ISBN: 9788248916604
Kagge, 2015
Oljefondet er det nærmeste Norge
har kommet å etablere en internasjonal merkevare, men hvor mye vet vi egentlig om
det som har blitt en av verdens største pengebinger?
Tidlig på 1990-tallet sto det 0 kroner i Oljefondet. I
dag er fondet verdt over 7000 milliarder kroner. Ola
og Kari Nordmann eier cirka 1 prosent av verdens
børsnoterte selskaper. Hvordan er det mulig at aksjeskeptiske norske borgere har endt opp som verdens
største aksjonærer og en av verdens største eiendomsinvestorer i New York og London? Usannsynlig rik
er nesten like usannsynlig og spennende som et folkeeventyr. Asle Skredderberget forteller om fondets
spennende politiske forhistorie, om den spede starten
på 1990-tallet og hva som skjedde på 2000-tallet etter
den veldige veksten i oljeprisen og om hvordan Oljefondet kom styrket ut av en finanskrise som knuste
andre investorer. I en sjeldent åpen bok fortelles for
første gang historien om opprettelsen, fremveksten
og forvaltningen av Oljefondet. Ikke minst skildres
personlighetene som har hatt avgjørende betydning
for vår felles rikdom og dramatikken både i norsk
embetsverk, ved forhandlingsbordet, på Stortinget
og i fondets kamp mot ulvene på Wall Street.
Jeanette Sky
Religion og fortelling: fra
Ingmar Bergman til Harry Potter
272 sider
ISBN: 9788253031484
Pax, 2015
Vi lever i en sekularisert tid,
heter det. Samtidig synes religion å være over alt i
kulturen. Hvordan tolke religion når den trer ut av
sine teologiske rammer og viser seg i nye former, på
nye steder og i uvante sammenhenger? Kan religion
«leses» som en form for readymades? Forståelsen av
religion som fortelling åpner for å forstå religioner
som intertekstuelle. Kulturen kan også by også på
konkurrerende religiøse fortellinger. I denne boken
ser Jeanette Sky nærmere på slike fortellinger. Med
et kritisk kulturhistorisk blikk drøfter hun en rekke
kjente eksempler innen film, kunst og skjønnlitteratur – fra Ingmar Bergman til Harry Potter. Religiøse
elementer i reklame, kunst, litteratur og film kan tol-
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kes som en form for readymades. Når religion «leses»
som readymades, får et allerede velkjent begrep ny og
fruktbar anvendelse.
Tom Schandy
Magiske Afrika
232 sider
ISBN: 9788270074228
Norsk bokforlag, 2015
Bli med naturfotograf Tom
Schandy på en magisk reise gjennom Afrika. Han tar
deg med til Saharas mektige sanddyner i Marokko
og inviterer til kuhopperseremoni hos hamer-folket i
det sørlige Etiopia. Vi møter det eksotiske mursifolket med sine leppeplater og drar på fjellgorillasafari
i den ugjennomtrengelige skogen i Uganda. I Kenya
og Tanzania blir vi vitne til kamp på liv og død, vi følger gnuflokkenes farlige vandring over vann og elver.
I Zambia møtes vi av ni millioner palmeflygehunder,
og i Sør-Afrika blir det nærkontakt med hvithaier og
pingviner. Den magiske reisen avsluttes hos danseglade lemurer på Madagaskar. Denne boka er et resultat
av mange spennende reiser til Afrika de siste ti årene.
Rune Slagstad, Jan Messel,
Knut Grove
Profesjonshistorier
809 sider
I Profesjonshistorier gis for første gang en inngående og samlet
fremstilling av de sentrale profesjonene som formet det moderne
Norge. Slik sett er det en profesjonenes norgeshistorie
som her fremlegges. I 21 kronologisk ordnede kapitler
presenteres vi for advokatene, arkitektene, farmasøytene, fysioterapeutene, ingeniørene, jordmødrene,
journalistene, legene, lektorene, lærerne, offiserene,
prestene, psykologene, revisorene, siviløkonomene,
sosialøkonomene, sosialarbeiderne, sykepleierne,
tannlegene, universitetslærerne og veterinærene.
Peter Svalheim
Jesusvekkelsen: en fortelling fra
70-tallet
278 sider
ISBN: 9788293368137
Vårt Land, 2015
Jesusvekkelsen på 1970-tallet rystet
kirken. Langhårete, fargerike og
nyfrelste hippier prydet forsidene av landets største
aviser. NRK laget tv og radio om fenomenet. Mediene
skrev om en Jesusbegeistring som hadde grepet unge
mennesker både i og utenfor kirken. Dette preget også
bybildet i mange norske byer den gang. Til forskjell
fra tidligere så dette Jesusfolket langt fra så striglet ut
som den kirkegjengeren man kjente fra tidligere, og de
kommuniserte sin begeistring gjennom nye virkemidler: den populærkulturen de var en del av.
Kjell Arnold Nyhus
Hvis jeg har en sjel. Fortellinger
fra klosteret i fengselet
218 sider
ISBN: 9788293368120
Vårt Land, 2015
En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel. Hva skjer
med dem når de skal leve tett sammen, i taushet, etter mønster fra en 500 år gammel klostertradisjon? I

Hvis jeg har en sjel undersøker forfatter og fengselsprest Kjell Arnold Nyhus spørsmålet: Kan et menneske forandre seg? Dokumentaren til Nyhus gir en
sterk beskrivelse av det som skjedde sommeren 2014.
Dette tiltaket gjør noe med alle som er involvert,
men det er spesielt gripende å lese hvilken utvikling
de innsatte gjennomgår i løpet av de 21 døgnene de er
i Halden fengsels «kloster».
Andreas Viestad
Den store kjøttkokeboka
355 sider
ISBN: 9788202487256
Cappelen Damm, 2015
Skal man spise kjøtt eller burde
man la være? I en tid da mange
stiller seg dette spørsmålet, utgir Andreas Viestad en
bok om kjøtt der han oppfordrer: Spis ansvarlig, spis
hele dyret. Dette er den definitive boka om å tilberede kjøtt på en velsmakende og bærekraftig måte.
Her får du 200 oppskrifter og tips, samt bakgrunnsstoff om dyrene. Du finner selvsagt den saftigste
lammesteken og den møreste biffen. Men i tillegg
viser Andreas smarte måter å tilberede de andre, mer
krevende stykningsdelene. Med sin inspirerende og
pedagogiske stil minner Andreas oss om viktigheten
av å benytte hele dyret i matlagingen, av å ta vare
på klassikerne og de norske tradisjonsrettene. Han
finner dessuten inspirasjon i moderne teknikker og
kjøkken fra det store utland. Denne kokeboka vil garantert blir stående i hylla på kjøkkenet i mange år!
Per Arne Harnes
Til topps i Texaco
194 sider
ISBN: 9788253303260
John Grieg, 2014
Det er internasjonale dimensjoner over yrkeskarrieren til norskamerikaneren Torkild Rieber, som ble født på Voss
13. mars 1882. 16 år gammel mønstret han på som
dekksgutt om bord i full riggeren Hiawatha av Kragerø og seilte fra Bergen med kurs for England og
videre til USA. To år senere var han tilbake i Bergen
for å utdanne seg til styrmann ved Bergens offentlige
sjømandsskole. Fra 1902 valgte Torkild Rieber å søke
lykken som skips offiser i Amerika – «mulighetenes
land». Allerede i 1905 hadde han oppnådd drømmen
om å bli kaptein om bord i oljetankeren Northtown,
som ble oppkjøpt av oljesel skapet Texaco dette året.
Yrkeskarrieren i Texaco toppet seg i 1935 da Torkild
Rieber ble utnevnt til styreleder i selskapet, samtidig
som han hadde ansvaret for Texacos oljetankflåte og
den utenlandske oljevirksomheten. Nedturen kom
i august 1940 da Rieber måtte trekke seg fra lederstillingen i Texaco etter flere omstridte handelsforbindelser med både general Franco i Spania og
nazistledere som Hermann Göring og Joachim von
Ribbentrop. Til tross for den negative medieoppmerksomheten sommeren 1940, opplevde Torkild Rieber å få en rekke lederoppgaver i årene som fulgte.
Sammenhengende fra 1942 til sin død i 1968 ledet
han oljeselskapet Barber Oil Corporation. Samtidig
hadde han arbeidsoppgaver for Verdensbanken under Abadan-krisen i Iran, styreverv i The Waldorf
Astoria Corp., rederiet United States Lines og i The
American Petroleum Institute.

Espen Dietrichs
Hva er hjernen
150 sider
ISBN: 9788215024417
Universitetsforlaget, 2015
Hjernen er vårt mest fascinerende
og komplekse organ, ansvarlig for
personlighet og selvbevissthet og
alt det som kjennetegner mennesket. Espen Dietrichs
får fram at det å ha en vitenskapelig og nevrobiologisk
forklaring på menneskets oppførsel og følelser, ikke reduserer alt det overveldende, unike og vakre, men også
skremmende ved disse funksjonene. Dessuten er det å
forstå de biologiske mekanismene ikke til hinder for å
ha et opphøyet og romantisk syn på hjernen og dens betydning. Hva er hjernen er en velskrevet og interessant
tekst om den menneskelige hjernen. Espen Dietrichs
(f. 1956) er nevrolog og har bakgrunn fra eksperimentell
hjerneforskning. Han er professor ved Universitetet i
Oslo og sjef for Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Dietrichs har skrevet en rekke bøker og
fagartikler og er tidligere vinner av Brageprisen.
Bjørn D. Nistad
Eldre russisk idéhistorie: fra middelalderen til opplysningstiden
210 sider
ISBN: 9788279902386
Vidarforlaget, 2015
Dette er en samlet fremstilling av
russisk politisk, sosial og teologisk
tenkning fra metropolitt Ilarion forfattet sin Preken
om loven og nåden på 1000-tallet, til opplysningsfilosofen Aleksandr Radisjtsjev gikk til angrep på det
tsaristiske eneveldet og livegenskapet på slutten av
1700-tallet. Boka berører temaer som den gode fyrste,
forholdet mellom den geistlige og verdslige makt og
folkets plikt til å adlyde sine herskere. Dessuten omhandles Russlands forhold til omverdenen, forholdet
mellom Øst- og Vestkirken og Moskvastaten som Det
tredje Roma. Teoriene til omlag førti tenkere er behandlet, og deres oppfatninger er relatert til den historiske og sosiale utviklingen i det førmoderne Russland. Eldre russisk idéhistorie – fra middelalderen til
opplysningstiden er den første utgivelsen av sitt slag
på norsk. Boka henvender seg til alle som er opptatt
av Russland, russisk verdensforståelse og likheter og
forskjeller mellom østlig og vestlig tankemåte.
Erling Folkvord
Det store Oslo-ranet: torpedoen,
spekulanten og byrådet
174 sider
ISBN: 9788243009523
Spartacus, 2015
Salet av sjukehusboligane i 2001 var
eit ran av Oslo-befolkninga, meiner
forfattar Erling Folkvord. Ei gruppe spekulantar jakta
på ein supergevinst da Bystyret la ut 18 leigegårdar på
billigsal. Dei få utvalde som ville kjøpe, måtte ha politikarhjelp i Rådhuset. No samlar Folkvord trådane
og dokumenterer kven dei var. I boka presenterer han
nye opplysninger, om politikarane og om finansfolka
som deltok i det store pengespelet. Motstanden vart
hard. Dei møtte veggen, både dei som trudde dei raskt
skulle bli svært rike, og dei gode hjelparane på toppen
i Oslopolitikken. Regjeringa kom óg inn på banen.
Ei lokal Oslosak vart rikspolitikk. I jakta på milliardgevinsten tydde ein eller fleire av aktørane til metodar
ingen tidlegare hadde brukt i Oslopolitikken.
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Forhåndsavtaler til besvær
Gjeldende versjon av normalkontrakt for faglitteratur ble tatt i bruk 1. november 2011. For første gang inneholdt
avtaleverket da også et veiledende kontraktsformular for inngåelse av forhåndsavtale. Tilbakemeldinger
fra forfattere tyder på at forhåndsavtaleformularet blir oppfattet som et dokument som på balansert vis
ivaretar både forlagenes og forfatternes interesser. En slik tillit fortjener dette formularet slett ikke. For en
typisk forhåndsavtale legger betydelige bindinger på forfatteren, men stiller forlaget nokså fritt.
Tekst: Jan Terje Helmli

Det var anledning til å inngå
forhåndsavtaler før 2011-versjonen av normalkontrakten
også. Men erfaringer viste at
mange slike avtaler var svært
mangelfulle, sammenholdt med de kriteriene
NFF og Forleggerforeningen hadde avtalt. I
2011 ble forhandlingsmotpartene derfor enige
om å innta bestemmelsen om forhåndsavtaler
i de generelle normalkontraktsvilkårene (pkt.
G-1.1.2) og samtidig lage en veiledende avtaletekst som oppfylte minimumskravene til hva en
slik avtale skal inneholde.
Det er altså ikke slik at forlag og forfatter
er forpliktet til å inngå forhåndsavtale. Men
velger de å gjøre det, må avtalen inneholde noen
obligatoriske vilkår. Så lenge disse er på plass,
som i den veiledende avtaleteksten, har partene stor avtalefrihet. Vi har derfor sett nokså
mange varianter av forhåndsavtaler. Noen av
dem har gått under navnet intensjonsavtale eller
opsjonsavtale.
Hva skiller forhåndsavtalen fra forlagsavtalen?
Forhåndsavtalen binder forfatteren til å utvikle
og levere et visst manuskript innen en avtalt
tidsfrist. Forlaget har førsteretten til å vurdere verket for utgivelse, men ingen plikt til
å anta det. Ofte ligger det ikke andre plikter
på forlaget i en forhåndsavtale enn at det må
melde fra til forfatteren innen en angitt frist
om manuskriptet antas for publisering eller
ei. Inntil forlagets avgjørelse er tatt, kan ikke
forfatteren selv utnytte verket. Og med mindre
det er avtalt noe i forhåndsavtalen om honorar/

kostnadsdekning, kan forlaget helt ansvarsfritt
takke nei til manuskriptet.
Forlagsavtalen binder både forfatter og
forlag på bedre balanserte vilkår. Forfatteren
må selvsagt også her utvikle og levere et visst
manuskript innen en avtalt frist, men en forlagsavtale gir forlaget en enerett til å utnytte
verket på minst én måte og en førsterett til å
utnytte det på ytterligere vis. Med denne eneretten følger det også en plikt til å utgi verket.
Normalkontraktsvilkårene, som sammen med
forlagsavtalen utgjør normalkontrakten mellom
partene, inneholder ganske detaljerte og balanserte bestemmelser om gjennomføringen av
samarbeidet og eventuell avvikling av det. Den
parten som misligholder forpliktelsene sine,
kan stilles til ansvar for dette. For eksempel
kan forfatteren kreve erstatning dersom forlaget
ikke vil utgi en bok slik som avtalt.
Hva bør du passe på ved forhåndsavtaler?
Generelt bør forhåndsavtaler uten økonomiske
elementer i favør av forfatteren unngås så sant
det er mulig. Slike er det som nevnt mest i
forlagets interesse å inngå.
Og er det du som kommer med et fullstendig manuskript til et forlag, uten forutgående
kontakt om innholdet, bør du forvente at forlaget kan ta stilling til om det vil anta verket uten
slike ensidige bindinger og mulige forsinkelser
av beslutningsprosessen som en forhåndsavtale
lett vil påføre deg.
Skulle det være forlaget som kommer til
deg og tilbyr deg en forhåndsavtale for å skrive
et manuskript i tilknytning til et prosjekt som
forlaget har initiert, bør du kunne forvente at
forhåndsavtalen skal inneholde bestemmelser

som gir deg en rimelig økonomisk kompensasjon for jobben dersom manuskriptet senere
ikke blir antatt. Det er klart urimelig om du
skal bære risikoen for at innsats du har nedlagt
på bestilling fra forlaget, vil kaste noe av seg
eller ei. I slike tilfelle vil du som oftest også
være avskåret fra å kunne begrense skaden ved
å forsøke å finne en annen forlegger til å utgi
det manuskriptet du har skrevet.
Forhåndsavtale kan synes mest berettiget
når forfatter og forlag som ikke har noen felles historikk, blir enige om å utvikle og utgi
et prosjekt som forfatteren har initiert, men
som bare befinner seg i et tidlig stadium av
manusutvikling. Som forfatter bør du uansett
tenke deg godt om før du eventuelt ber om at
det inngås en forhåndsavtale. Med mindre den
inneholder akseptable økonomiske elementer
for deg, trenger du den kanskje slett ikke.
Skulle behovet ditt være knyttet til å kunne
dokumentere forlagskontakt i forbindelse med
søknad om stipend eller annet, vil slik kontakt
kanskje kunne dokumenteres godt nok på annet
vis, for eksempel ved e-postkorrespondanse.
Fra tid til annen har vi fått innsyn i såkalte
forhåndsavtaler eller intensjonsavtaler som har
inneholdt mange vilkår som egentlig hører
hjemme i selve forlagsavtalen, som jo uansett
skal inngås dersom forlaget antar manuskriptet.
Du bør være på vakt mot mulige forsøk på å
sette normalkontrakten til side ved slike grep.
En «ekte» forhåndsavtale skal inneholde «en
bestemmelse om at forhåndsavtalen skal avløses av Normalkontrakt, jf. G-1.1.1, når forlaget
antar verket».
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Nekrolog over Victor Hellern
Tekst: Bjørn Bjørnsen

Styreleder for Norsk Faglitterær forfatter og
oversetterforening fra 1984 til 1986, Victor Hellern, døde 6. januar 2016, 87 år gammel. Hellern var engasjert og aktiv til det siste, både
som deltaker på foreningens arrangementer,
samfunnsdebattant og skribent – hans siste
offentlige framtreden ble en hyppig sitert kronikk om å bli gammel.
Hellern fikk et opplevelsesrikt liv, et godt liv
understreket han ved flere anledninger. Han
var blant annet lærebokforfatter, idehistoriker,
lokalpolitiker, leder for menighetsråd og skolestyre, bonde og birøkter, men først og fremst
rektor på Valler skole, den samme skolen hvor
han var både elev og lærer før han overtok
sjefsstolen i 1979.

Foto: Erlend Berge

I NFF overtok Hellern lederklubben i en overgangsfase for en forening som begynte som

aggressiv nykommer i kulturverdenen. I hans
formannstid var foreningen på vei til å spille
en sentral rolle som forvalter og forsvarer av
de store verdiene som ligger i medlemmenes
opphavsrett.
Hellern fikk vanskelige valg. Det skapte debatt. Men de interne debattene gjaldt alltid
spørsmål om foreningens strategi i et ukjent
terreng, aldri om personen Hellern. Han var
og ble en likendes mann som gjerne spanderte
en krukke honning fulgt av vennlige ord ved
åpne og lukkede arrangementer, en som sto fast
på prinsipper og var sine venners venn.
Han vil bli savnet av kolleger, elever og venner. I 2008 da han og ektefellen, Ellen Aubert
Hellern, feiret sitt gullbryllup, var gratulasjonene mange og oppriktige. De kan gjerne bli
husket nå.

NYE MEDLEMMER
Per 09.02 har NFF 5597 medlemmer. Av disse er 5019 forfattere, 331 oversettere og
247 dobbeltmedlemmer. I perioden 25.11.2015 -09.02.2016 har vi gleden av å ønske
følgende velkommen som medlemmer av NFF:
Forfattermedlemmer:
Cecilie Asker
Trond Bakkevig
Julie Ilona Balas
Øystein Jakob Bjerva
Martin Cave
Egil Elling Ellingsen
Reidun Follesø
Kathrine Geard
Trond Giske
Bernt Andreas Hennum
Linn Herning
Tarje Holtvedt
Marianne Jenum Hotvedt

Stein Erik Kirkebøen
Torunn Klemp
Mari-Ann Letnes
Trond Tarald Lundevall
Else Cathrine Melhuus
Jørgen Moltubak
John Ragnar Myking
Per Mæleng
Lars Nersveen
Hanne Weie Oddli
Camilla Otterlei
Kirsten Palm
Arne Einar Jørstad Riise
Kjell Terje Ringdal
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Lars Christian Risan
Ivar Sekne
Hans Ingvar Seland
Espen Skorstad
Ingvild Tennfjord
Marit E. Unstad
Per Vollestad
Kristin Aalen
Oversettermedlemmer:
Rannveig Larsen Austad
John Erik Frydenlund
Ola Jostein Jørgensen
Kathrine Valle

Vinnere, Lesbos

Da har vi trukket to vinnere av opphold på
Lesbos i sommer!
De to heldige vinnerne av hvert sitt toukers
opphold på Lesbos ble Inge Kvaran og Sidsel
Meyer. Totalt var det 115 medlemmer med i
trekningen. Vi gratulerer!

