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Kjære medlemmer!

Da jeg skrev min forrige leder til Bulletinen, var vi på jakt etter ny generalsekretær for 
 foreningen. Jeg delte der noen tanker rundt hvilke kvalifikasjoner vi var ute etter hos vår 
framtidige leder, og jeg har nå gleden av å meddele at vi har fått akkurat det vi var ute etter.  
På den usedvanlig sterke søkerlisten var det mange som tilfredsstilte alle våre krav og vel så 
det, men etter flere intervjurunder satt vi igjen med en som pekte seg ut som nettopp den 
organisasjonsbyggeren vi ønsket oss: Arne Vestbø, seksjonsleder i Kulturrådet. Arne har solid 
faglig og bransjepolitisk ballast, og han framstår som lyttende, omgjengelig og klartenkt – kort 
sagt: svært egnet til å lede en stor og mangslungen forening som NFFO. Etter at det ble kjent 
at styrets valg falt på Arne, har jeg ikke mottatt annet enn jubel både fra ansatte, medlemmer 
og andre bransjeaktører. Han er en populær mann i bransjen, og det vil nå komme NFFO og 
våre medlemmer til gode.

Vi er i en bransje med en viss uro for tiden. Forlag kutter i sakprosaredaksjonene, Forsknings
rådet krever åpen tilgang, læremiddelpubliseringen legges om, og forfattere står uten kontrakter 
for digital publisering. Vi kan aldri tillate oss å ta for gitt ordningene som har skapt den rike 
sakprosa og fagbokproduksjonen vi har i Norge. Foreningen har en dyktig administrasjon 
som arbeider kontinuerlig for å finne den rette balansen mellom kamp for etablerte ordninger 
og tilpasning til nye tider. 

Gode nyheter tikker også inn. I februar ble det klart at Jan Grue, som første saksprosaforfatter 
på 50 år, er nominert til Nordisk råds litteraturpris. Boka Jeg lever et liv som ligner deres har  
fått stor oppmerksomhet og ble i mars også tildelt Kritikerprisen for beste sakprosabok.  
Den er skrevet i grenselandet mellom det akademiske og det personlige og er formmessig 
nyskapende i det norske sakprosalandskapet. Jeg gleder meg over pris og nominasjon. Jeg 
gleder meg over at et av våre medlemmer – for en bok støttet av vår egen stipendordning – 
mottar en slik anerkjennelse. Jeg gleder meg over sakprosa i bevegelse.

Geir Hønneland
styreleder NFFO

LEDER
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Den 20. januar ble Arne Vestbø 
tilsatt som ny general
sekretær i Norsk faglitterær 

forfatter og oversetterforening. 
Vestbø som kommer fra stillingen 
som seksjonsleder for litteratur, 
kulturvern og allmenne kulturformål 
i Norsk kulturråd, begynner i sin nye 
jobb 6. april – dagen før årsmøtet i 
NFFO og Det faglitterære fond. 

Med elleve år sentralt plassert 
i institusjonen som administrerer 
innkjøpsordningen for litteratur, 

blir det vel grei skuring å få endret 
denne skjevfordelingen i innkjøps
ordningen i løpet av noen få arbeids
uker. Eller? Mer om det litt senere.

Som mangeårig medlem og fra 
sin observasjonsplass i Kultur
rådet har Vestbø fulgt NFFO i lang 
tid og gleder seg til å ta plassen i 
 foreningens midte. 

– Jeg har alltid tenkt på NFF – og 
nå NFFO – som en forening med 
en tydelig stemme og profil og med 
ledelse, administrasjon, styrer og 
utvalg som er profesjonelle.

– Ok, da tar vi «checked» på den.
– Jo, men jeg mener det helt alvorlig. 
Noe av det mest spennende med 
NFFO er at vi står med ett bein 
i kultursektoren og det andre i 
 kunnskapssektoren. Det er en unik 
forening og med et fellesskap som 
holder oppe norsk offentlighet.  
Om du samler refleksjonene og 
kunnskapen fra hodene og pennene 
til våre 5500 medlemmer, så utgjør 
det en vanvittig kraft – og det i et 
samfunn der kjerneverdier som 
ytringsfrihet, dannelse og kritisk 
offentlighet står på spill, sier Vestbø.

– Hvorfor ville du ha denne jobben? 
– Jeg tror jo at akkurat jeg kan tilby 
noe som bidrar til en videreutvikling 
av foreningen slik at den opprett
holder sin posisjon også overfor den 
generasjonen jeg selv tilhører. Derfor 
blir medlemsrekruttering et viktig 
område framover. Vi har en snitt
alder over 60 år, og foreningen ble 
stiftet rett etter at man hadde hatt 
et stort kunstneropprør på 70tallet. 
Arbeidet for å opprette de kollektive 
avtalene var det viktigste de første 
årene på 80tallet. Den gang var det 

nok mer selvsagt å gå inn i et felles
skap for å kjempe for ideer man selv 
trodde på. I min generasjon er det 
kollektive og fellesskapstankegangen 
ikke lenger like framtredende.

– Vi må derfor være tydelige på 
hvorfor NFFO finnes, og kommu
nisere og synliggjøre det vi gjør, slik 
at det føles relevant i den enkeltes 
hverdag som forfatter, oversetter, 
forsker eller formidler. Bare for å ta 
et eksempel: Jeg tror det er veldig 
mange forskere som har lyst til å 
formidle faget sitt til allmennheten 
på norsk. Men de opplever et press 
om at de skal publisere på engelsk, 
og de lever med tellekanter. Vi må 
da være en forening som stimulerer 
til formidling for en norsk offentlig 
 het gjennom stipendene vi har, og 
gjennom å være en forening som 
taler deres sak i ulike fora. 

Vestbø er opptatt av hvordan 
endrede kommunikasjonskanaler 
også har endret budskapene.

– Hele samfunnet og offentlig
heten er blitt så fragmentert at vi 
nå er blitt vant til at man kan enga
sjere andre i sosiale medier helt ned 
på enkeltsaknivå gjennom under
skriftskampanjer, opprop, bursdags
aksjoner og så videre. Det er mye 
positivt med dette, men det er 
også individuelt orientert. Å sørge 
for gode, velfungerende fellesskap 
over det igjen tror jeg er bra for vår 
demokratiutvikling. 

Og vet du, det er det jeg liker med 
kulturmeldingen som ble lagt fram 
i november, at den tør å bruke de 
store ordene. Vi som jobber i kunn
skaps og kultursektoren, har lett en 
innebygd kritisk sans, der metoden 
i møte med hverandre er å ha en litt 

Generalsekretæren 
for det hele
Med Arne Vestbø har NFFO fått en generalsekretær som 
har et hjerte for de marginaliserte gruppene i samfunnet: 
Hans første ytring i norsk offentlighet var kronikken 
«Leve tekstTV» i 2003. 

Sverre Gunnar Haga

Ilja C. Hendel

Arne Vestbø tiltrer som 
generalsekretær i Norsk 
faglitterær forfatter- og 
oversetterforening  
6. april.
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kritisk holdning. Ord som dannelse 
og demokratiutvikling kan nesten 
oppleves litt svulstige. Men vi må 
innse at det nettopp er disse kjerne
verdiene som står under press. 
Denne meldingen plasserer kultur 
og kunnskap midt i samfunnsutvik
lingen. Og jeg vet om en forening 
som passer som hånd i hanske til å 
bidra her.

– I halvannet år har vi spurt norske 
sakprosaforfattere i møteserien 
Min metode om hvordan de jobber. 
Hva blir din metode?
– Jeg kommer til å legge mye vekt på 
at man skjønner hverandre: at alle 
vet hva NFFO står for, og hvorfor 
vi handler som vi gjør, også når vi 
henvender oss ut til andre. I hver
dagen handler det naturligvis om 
NFFOs forhandlinger med andre 
i bokbransjen, om kontrakter og 
vederlag og annet. Men jeg vil også 
arbeide for å utvide perspektivet enda 
mer. Jeg tror for eksempel vi kan 
ha mye nytte av et samarbeid med 
ABMsektoren, altså arkiv, bibliotek 
og museumssektoren. De er også 
veldig sentrale kunnskapsvirksom
heter i norsk offentlighet som det er 
interessant å ha en dialog med. 
 
Dette å skjønne de ulike perspek
tivene fra ulike aktører er noe jeg 
tar med meg fra Kulturrådet, sier 
Vestbø.  
– Kall det et tilretteleggerperspektiv, 
der man etter noen år i den posi
sjonen skjønner at det alltid er flere 
innganger til en sak. Du skal natur
lig vis tale din egen sak som en fore
ning eller organisasjon, men jeg tror 
man taler ens egen sak bedre om 
man skjønner de andre. Hvorfor 
mener bibliotekene det de gjør om 
ebøker, hvorfor mener forlag det de 
gjør om normalkontrakten? 

– Nettopp. Og med ferske spor 
fra Kulturrådets kontorer over til 

NFFO regner vi nå med at det skal 
gå greit å få på plass en innkjøps
ordning for sakprosa som er 
likestilt med den skjønnlitterære 
ordningen – eller?
– Vel, jeg kan i alle fall tilby en solid 
innsikt i politiske og byråkratiske 
prosesser. Og siden jeg gjør det,  
vet jeg også at dette ikke er noen 
quick fix. La det være helt klart:  
Med en innkjøpsprosent på bare 
25–30 prosent bør denne ordningen 
utvides kraftig. Men det viktigste 
er å vite hvilke skritt vi må ta på 
veien i den videre utviklingen. Hvis 
innkjøpsordningen skal ha legitimitet, 
må den for eksempel fungere bedre 
i bibliotekene. Og her støter vi på 
et praktisk problem med hvordan 
ordningen er utformet. Noen 
ganger kommer betydningsfulle 

sakprosabøker på et tidspunkt der 
den offentlige oppmerksomheten 
allerede har dabbet av. 

– Selvsagt skal bibliotekene tilby 
noe mer enn bare ferskvare, men 
dette er rett og slett et logistisk 
problem som vi må forstå er en 
utfordring for dem som har direkte
kontakt med leserne, og som ikke 
er så lett å finne ut av. For vi vil jo 
samtidig at Kulturrådet skal vurdere 
ferdige tekster, ikke manusskisser. 
Det er heller ikke vanskelig å forstå 
at forlagene nøler med å trykke store 
opplag av en bok når ordningen 
er såpass uforutsigbar som den er. 
Dermed går tiden. Kanskje bør den 
neste millionen gå til å finne en 
løsning på denne utfordringen, og så 
kan de neste ti gå til en utvidelse av 
antall titler?

Så er også vi blitt et folk som 
ikke bare leser papirbøker, og 
mest sannsynlig vil vi bli det i 
enda mindre grad framover. Den 
digitale innmarsj i litteratur
bransjen byr på nye lesevaner og, 
for en forening som jobber med 
opphavsrett, nye utfordringer.  
– I utgangspunktet skal vi være 
lyttende og interessert i utviklings
trekk i den nye digitale virkeligheten 
for den byr på mange muligheter som 
NFFO skal være åpne for. Tenk på hva 
digitaliseringen av arkivmateriale 
betyr for researchfasen til en forfatter! 
Men samtidig er det viktig å ha 
tål modighet og sørge for at vi bygger 
systemer som ivaretar forfatternes 
og oversetternes rettig heter og 
økonomiske basis også i det videre. 
Utgangspunktet for alt må være å 
legge til rette for at våre medlemmer 
fremdeles skal ha mulighet til å 
tenke kreativt og  gjennomføre lange 
resonnementer. Både kunnskaps
brønnen og økonomien til NFFO vil 
jo til slutt gå tom hvis vi ikke skaper 
og oversetter nye verk.

Og det er mye å passe på, kampene 
står overalt framover, mener 
Vestbø. 
– Utviklingen i skoleverket, for 
eksempel, der vi ser at digitale lære
midler følger en annen logikk enn 
hva den klassiske læreboka gjorde 
før. Jeg har selv barn på «iPadskole» 
og ser utfordringene knyttet til at 
lærerne nå kan bli amatørredaktører, 
som plukker litt herfra og derfra 
og plukker ut lenker fra nettet, der 
man tidligere hadde egne læreverk 
knyttet til dette, sier Vestbø.

Framtidige tekniske løsninger er 
ikke fremmed territorium for Arne 
Vestbø. Den 2. februar 2003 begikk 
han kronikken «Leve tekstTV» i 
Morgenbladet. Anledningen var 
20årsmarkeringen for innføringen 
av tekstTV, og hovedfagsstudent 
Vestbø i medievitenskap gikk jubi
lanten nærmere etter i sømmene.
– På dette tidspunktet var det flere 
tekstTVbrukere enn internett  
brukere i Norge. Dette ville jeg finne 
mer ut av, sier Arne Vestbø, med et 

glis som antyder at han 16 år etter 
kronikken fortsatt er fornøyd med 
tittelen.

Vestbø har skrevet senere også, 
en voksenbok og en barnebok om 
den norskjødiske handelsmannen 
og skribenten Moritz Rabinowitz, 
Moritz Rabinowitz (2011) og Øverst 
på nazistenes liste (2014), begge på 
Spartacus Forlag. Rabinowitz var 
en velkjent figur i Haugesund før 
annen verdenskrig, men ble depor
tert til Sachsenhausen i 1940, der 
han døde. Selv om han har bodd 
mer enn halve livet andre steder, 
 insisterer Vestbø på å kalle seg 
haugesunder. 
– Det er så rart med det, jeg blir 
bare mer og mer glad i Haugesund 
jo lenger jeg er borte. Jødene har 
uttrykket «i diaspora» om det å 
oppholde seg borte fra sine hjem
trakter. Kanskje jeg er der, selv om 
jeg nok aldri kommer til å flytte hjem 
– eller «him», som vi sier. 

Når Arne Vestbø ikke tar seg av 
sine til sammen fire barn – to 
egne og to som bonus – samboer, 
venner, familie og jobb, står ameri
kansk baseball øverst på listen. 
– Mange som jobber med fag litte
ratur, er litt nerdete av seg, i alle 
fall jeg. Dette kom inn i mitt liv via 
min samboers tante som emigrerte 
til USA for femti år siden. Under et 
familiebesøk ble jeg med på en base
ballkamp og ble hekta. Og etter det 
har jeg lånt alt som finnes om base
balllitteratur på biblioteket, skaffet 
meg en webkanal der alt sendes, og 
holder meg oppe om nettene for å få 
det hele med meg. Det er meditativt 
på et vis når det ellers blir mye med 
jobb og kompliserte, politiske 
prosesser. Andre har en hytte eller 
en hage de steller med. Dette er min 
greie, sier Arne Vestbø. 
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Et av stipendene som lyses ut 
denne våren, er det treårige 
arbeidsstipendet for frilans

forfattere. Dette stipendet ble gitt ut 
for første gang i 2012 og ble opprettet 
som et prøveprosjekt for å nå ut 
til frilansforfattere og synliggjøre 
behovet for flere arbeidsstipend til 
nettopp frilansforfattere som skriver 
generell sakprosa.

– Stipendet er kommet i stand 
for å gi frilansforfattere en mer 
forutsig  bar arbeidssituasjon når 
de lurer på om de skal våge å løfte 
ambisjonsnivået og blikket og tenke 
store og utfordrende boktanker! sier 
forfatteren Arnhild Skre, som også 
sitter i komiteen som skal vurdere 
søknadene.

– Da kan også tre år kjennes lite 
ut, det vet blant annet jeg, som fikk 
toårig arbeidsstipend i 2011 og 2012 
til en bok som ble ferdig først høsten 
2017. Det kan også være at tre år 
føles som en vel stor ambisjon for 
faglitterære forfattere flest og for 
forlagene deres som gjerne vil ha 
ting ferdige så fort som mulig, det vil 
si etter ett eller maks to år. 

– Men jeg oppfordrer alle som 
kjenner det virkelig store og ville 
idealet presser mot hverdagstrygg
heten: La tankene løfte seg, utforsk 
drømmen, gjør researchen, og ta det 

ville ned i en knakende god, medri
vende søknad som forklarer hva du 
trenger for å nå målet, og hvordan 
du vil gjøre det.

Marit Ausland, som er stipend
leder i NFFO, håper stipendet kan 
bidra til å utvikle kvalitetssakprosa.

– De faglitterære forfatterne og 
oversetterne har per i dag fra Statens 
kunstnerstipend en kvote på kun  
fire arbeidsstipend. Årsmøtet i 
NFFO satte derfor selv av midler 
til å finansiere fem arbeidsstipend, 
opplyser Ausland.

– Stipendet opptar relativt mye 
av det totale stipendbudsjettet, 
men foreningen mener det er viktig 
å sette søkelyset på og være med 
på å utvikle forfattere av kvalitets
sakprosa, og i 2017 vedtok årsmøtet 
at fem arbeidsstipend i året skulle 
være en fast stipendordning. 

– I tillegg er det opprettet ett 
ettårig arbeidsstipend for frilans
oversettere, i første omgang som  
et prøveprosjekt over tre år,  

2017–2019. Dette stipendet skal 
evalueres etter årets tildeling i juni 
med tanke på om også dette skal bli 
en fast stipendordning.

– Hvor mange har fått stipendet 
siden det ble opprettet?
– Totalt er det blitt utdelt 26 arbeids  
stipend for forfattere. I 2016 og 2017 
var det en nedgang i både antall 
søknader og kvalitativt gode nok 
søknader, slik at det kun ble tildelt  
tre arbeidsstipend per år i de to årene. 

– I 2018 økte antallet søknader, 
og igjen var det mange nok gode 
søknader til å dele ut alle fem stipen
dene. Det er og skal være kvalitativt 
svært gode søknader som innvilges 
stipend. Samtidig er det viktig at det 
er en kvantitativ høy søkermasse, 
både til foreningens egne arbeids
stipend og til Statens arbeidsstipend. 
På den måten kan vi søke å påvirke 
kvotefordelingen hos og total
avsetningen til Statens arbeids
stipend, sier Marit Ausland.

– Løft blikket og ambisjons
nivået, tenk store og utfor
drende boktanker – og søk 
NFFOs arbeidsstipend, 
oppfordrer Arnhild Skre.

– La tankene løfte seg og utforsk drømmen – søk arbeidsstipendet, 
oppfordrer forfatteren Arnhild Skre. 

Sverre Gunnar Haga

Ilja C. Hendel

Vil du skrive eller  
oversette sakprosa?

Søk stipend til å forfatte  
eller oversette sakprosa!
 
Søk innen 12. april klokka 15.00
Les mer om våre stipend på nffo.no.

Vi inviterer forfattere og oversettere 
til å søke følgende stipend:
•  prosjektstipend for forfattere* 
•  treårig arbeidsstipend til  

frilansforfattere

Søk også på våre stipend med
fortløpende søknadsfrister:
•  prosjektstipend for oversettere*
•  aktualitets og debattstipend* 
• ettårig arbeidsstipend til  

frilansoversettere
 
* Debutanter kan også søke disse stipendene.

– Gå for det store stipendet!
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Gjennom en rekke møter og 
samtaler med norske forfat
tere og en oversetter har vi 

stilt spørsmålet: Hvordan arbeider 
en sakprosaskribent? 

Og gjestene har generøst latt 
kolleger og interesserte få innsyn 
i metodene. I regelen har det vært 
fulle lokaler hver gang NFFO har 
invitert til Min metodemøte i 
Uranienborgveien i Oslo, sier Kris
tine Isaksen, formidlingsansvarlig 
i NFFO. Hun er også møteseriens 
initiativtaker og har sammen med 
Hans Petter Blad vært redaktør av 
boka Min metode (Cappelen Damm), 
som lanseres i årsmøtehelga til 
NFFO og Det faglitterære fond,  
6. og 7. april.

NFFO har besluttet å gi boka i 
gave til samtlige medlemmer i 
anledning 40årsjubileet. Fordi en 
av de ti Min metodeskribentene 
ble sykemeldt, ble bokprosjektet 
utsatt. De som ikke har anledning 
til å delta på årsmøtet, vil få den 
tilsendt i posten. Det er fint om 
alle kan logge seg inn på Min side 
via nffo.no for å sjekke om post
adressen deres er korrekt. 
Isaksen mener tiden er overmoden 
for en metodebok om sakprosa.

– Det finnes allerede mange skrive  
       bøker der ute, men de handler nesten 
uten unntak om skjønnlitte ratur. 
Når det gjelder sakprosa, blir ofte 
oppmerksomheten rettet mot tema 
og innhold, men med Min metode 

ville vi også rette oss inn mot hånd
verket eller skrivekunsten, om du vil. 
Hva tenker forfattere og oversettere 
om arbeidsmetoden sin? Jeg tenker 
det kan være fint å dele skrive
hemmelighetene med både kolleger 
og yngre som er interessert i å lære 
seg faget.

– Her var jo mange ulike stemmer 
og stiler representert i serien og 
dermed i boka. Hvordan har de 
løst oppgaven med å dele av sitt?
– Høyst forskjellig. Men de har alle 
forberedt seg veldig godt og har 
vært flinke til å være både konkrete 
og personlige. Vi har vært opptatt 
at dette skulle «tas ned», at de ikke 
skulle legge ut om sine yndlingsfilo
sofer, men være rett på sak. Hvorfor 
er strukturen sånn? Hvorfor åpnet 
boka slik? sier Isaksen.

Espen Søbye var en av de ti 
 gjestene i serien og altså i boka. Han 
samtalte med Dag Solstad. Kristine 
Isaksen skriver i forordet i boka: 

 
Då Dag Solstad samtalestyrte Espen 
Søbye, tenkte sistnemnde seg godt og vel 
om før han sa noko. Salen var stappfull. 
Det sat folk på golvet, i trappa, på  
lenestolarmstø, på peishylla. Eg høyrde 
ikkje eit knyst medan Søbye tenkte. 
Ingen fikla med mobiltelefonane sine, 
ingen kviskra med naboen, ingen gjekk 
for å hente seg meir å drikke. Eg sat 
på første rad og hadde 150 menneske
kroppar bak meg som var oppriktig 
interesserte i å høyre svara til Espen 

Søbye og hadde ro til å vente. Det var 
heilt fantastisk.

– Det var veldig hyggelig å bli spurt 
om å få være med, sier Espen Søbye.

– Men også en utfordring å prøve 
å legge ut om en arbeidsmetode eller 
framgangsmåte. Det kan være veldig 
vanskelig. For når noe fungerer, 
er det ikke alltid du selv skjønner 
hvorfor. 

Forfatteren bak bøker som Ingen 
vei hjem: Arthur Omre,  Rolf Stenersen. 
En biografi og Kathe – alltid vært i 
Norge og en rekke andre har selv 
benyttet og blitt profilert for en 
særegen arkivmetode.

Min metode blir bok
I halvannet år har sakprosaskribenter delt sine arbeids
hemmeligheter i samtaleserien Min metode. Nå kommer 
boka som NFFO gir som gave til alle medlemmer.

– Kan du forklare nærmere hva din 
arkivmetode går ut på? 
– Arkivstudiemetoden består i at 
kildene ikke skal gjemmes bort, men 
vises fram og granskes i teksten. Ikke 
bare skal det aktuelle aktstykket 
beskrives detaljert og nøyaktig, 
men arkivet det inngår i, hvorfor og 
hvordan dette arkivet er dannet, og 
forklaringen på hvorfor det aktuelle 
dokument er bevart, og dets historie 
eller proveniens skal legges fram. Det 
må gjøres oppmerksom på bestemte 
kjennetegn på det aktuelle brevet 
eller notatet: Har det påskrifter av 
andre, har det vært brukt i andre 

sammenhenger? Arkivstudiemetoden 
gjør på denne måten rede for hvordan 
teksten blir til, sier Søbye. 

Han mener det er en sansebasert 
intuisjon som ligger til grunn for 
arbeidet.

– Når man begynner å studere 
et arkiv, for eksempel de delene av 
Statistisk sentralbyrås arkiv som 
omfatter møtereferater, notater, 
korrespondanse og mer generelle 
redegjørelser i forbindelse med 
utviklingen av en statistikk over 
utvinningen av råolje og naturgass 
på kontinentalsokkelen, er det helt 
umulig i utgangspunktet å vite hva 

som er viktig, den som studerer et 
slikt arkiv, må ha en slags sans for de 
bestemte vanskelighetene å utvikle 
en slik statistikk fører med seg, det er 
denne sansen jeg har kalt intuisjon. 
Den er ikke en sjelelig størrelse, men 
en kunnskapsbasert sans.   

I tillegg til tekstene fra bidrags
yterne i serien kommer det også 
en tekst skrevet eksklusivt for boka 
– som et bonusspor – av den pris
belønte svenske forfatteren Peter 
Englund, oversatt av Alexander 
Leborg, i tillegg til forord av Kris
tine Isaksen og etterord av Helge 
Jordheim.

DISSE VAR MED I MØTESERIEN  
MIN METODE OG ER  
BIDRAGSYTERE I BOKA: 

• 15. februar 2017:  
Tore Rem i samtale med Hans Petter Blad

• 16. mars 2017:  
Bjørn Arild Ersland i samtale med  
Liv Guldbrandsen

• 10. mai 2017:  
Åsne Seierstad i samtale med  
Cathrine Sandnes 

• 13. september 2017:  
Espen Søbye i samtale med Dag Solstad 

• 6. desember 2017:  
Toril Moi i samtale med Tore Rem

• 24. januar 2018:  
Ane Farsethås i samtale med  
Bernhard Ellefsen

• 14. februar 2018:  
Steffen Kverneland i samtale med  
Erle Marie Sørheim 

• 1. mars 2018:  
Agnete Øye i samtale med Per Qvale

• 3. mai 2018:  
Dag O. Hessen i samtale med  
Espen Stueland

• 19. september 2018:  
Agnes Ravatn i samtale med Marte Michelet

Sverre Gunnar Haga

Ilja C. Hendel
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Oversatte dager arrangeres 
hvert tredje år og byr på et 
bredt spekter av bidrags

ytere – tolker, translatører, skjønn
litterære oversettere, sakprosa
oversettere, tekstere, terminologer, 
redaktører, forfattere og forskere – 
fra både Norge og det store utland – 
diskuterer og feirer oversettelse i all 
sin mangslungne prakt. Årets utgave 
var den fjerde i rekken og er et 

samarbeid mellom Norsk oversetter
forening, NAViO (Norsk audiovisuell 
oversetterforening) og NFFO.

– Programmet var satt sammen 
med tanke på å vise det utrolige 
mangfoldet innenfor faget vårt. Vi er 
svært fornøyde med at vi klarte å få 
til så mange som 55 programposter. 
Det var smilende, glade ansikter å se 
overalt, sier prosjektleder Eva Dobos.

Suksess for 
Oversatte dager
Godt over 2000 publikummere fylte salene under 
Oversatte dager i Oslo 28. februar til 2. mars.

T.v.: Fornøyde publikummere på 
Oversatte dager.

Ellen Støkken Dahl, Karolina 
Drozdowska, Anna Gusarova 
og Lucy Moffatt samtaler om 
oversettelsen av Gleden med 
skjeden.

Moddi framførte smakebiter 
fra albumet Unsongs, et album 
der han har oversatt og nytolket 
forbudte og sensurerte låter fra 
tolv forskjellige land. 

Harald Mæhle foreleser om 
hva som skal til for å skape det 
perfekte dubbemanuset.

Jon Rognlien forklarer om 
oversettelsen av Corto Maltese.

Sverre Gunnar Haga

Ilja C. Hendel
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For syvende år på rad arrangeres 
Nordens største sakprosa
festival på Litteraturhuset 

i Oslo. I år er 12. oktober datoen å 
merke seg. Festivalsjef Mette Karlsvik 
har vært i gang med for beredelsene 
i flere måneder allerede og har 
 Kristina Quintano, Reidar Müller, 
Mari Jonassen og Maria Berg 
Reinertsen med seg i den hardt
slående programkomiteen.

Leser du lenger ned i saken, får 
du også flere navn som kommer 
på plakaten. Men, først altså, som 
en general Montgomery fremst 
på sakprosaslagskipssdekket, den 
britiske forfatteren som har høstet 
internasjonal berømmelse for sine 
mange bøker om annen verdenskrig 
og tilstøtende hendelser.

Epostadressen til Sir Antony 
kommer Bulletin i hende, og vi 
smeller av gårde et skudd fra hofta:

– Vi er mange lesere nå som har 
fulgt ruta di gjennom diverse 
kriger fra siste århundre: fra 
Spania og Kreta til Stalingrad, 
Berlin og tilbake til Spania og så 
videre til Normandie, Ardenne 
og Arnhem. Så vi er spente – når 
kommer du til Skandinavia og 
Norge? Vi har mange spennende 
historier som venter her.
I en torpedisk fart, bare minutter 
senere, kommer svaret ukodet tilbake:

– Jeg har dessverre ingen nåvæ
rende planer om å skrive om Norge 
og Skandinavia under krigen i noen 
av de planlagte bøkene mine. Den 

neste boka jeg skal utgi, som jeg 
regner med å ha ferdig om fire år, 
dekker den russiske revolusjonen og 
borgerkrigen. Dermed tar jeg selv
følgelig også med noe om Finland. 
Etterpå har jeg planlagt ytterligere 
to bøker om annen verdenskrig, men 
jeg kan ikke avsløre temaet nå.

 – Når vi har kommet så langt, 
har jeg så vidt fylt 80, men jeg har 
ingen planer om å gi meg. Min kjære 
svigerfar John Julius Norwich døde 
for seks måneder siden. Da var han 
89 år og hadde nettopp utgitt sin 
siste bok. Så jeg har ingen grunn til å 
slutte å skrive – med mindre jeg selv
følgelig mister enten leserne mine 
eller vettet!

– Annen verdenskrig må sies å være 
et spesialfelt for deg. Hva er din 
motivasjon for å vie ditt skrive liv i 
stor grad til dette temaet? 
– Det finnes mange årsaker til 
at annen verdenskrig griper oss 
 sterkere enn noen andre menneske
lige katastrofer. Det er ikke bare den 
rystende statistikken, med 60 til  
70 millioner døde. Krigen endret 
alle de overlevendes liv, særlig i 
de landene som var okkupert av 
fienden. De ble knust i en altom
gripende konflikt der de hadde liten 
kontroll over egen skjebne, og likevel 
sto de ofte overfor dypt moralske 
valg – skulle de risikere sikkerheten 
til egen familie ved å skjule noen 
eller hjelpe motstandsbevegelsen? 
Hva var rett for en kvinne som var 
etterlatt alene, og som desperat 

Antony Beevor til 
 sakprosafestivalen

Et av sakprosaens største 
navn – Antony Beevor – 
kommer til Norsk 
sakprosafestival i Oslo 
12. oktober.   

strevde for å overleve og skaffe mat 
til barna sine?

– Mange unge franske kvinner 
hadde menn som var krigsfanger i 
Tyskland. De hadde ingen måter å 
forsørge seg på. For å redde seg selv 
og barna måtte de omgås de tyske 
soldatene. Som den tyske forfat
teren Ernst Junger observerte fra sin 
luksusplass i restauranten Tour d’Ar
gent, er mat makt i krigstider. Etter 
frigjøringen måtte disse kvinnene 
lide for at de klarte å overleve. Over 
200 000 kvinner i Frankrike fikk 
hodet barbert fordi de hadde hatt 
omgang med fienden. 

– Mitt poeng er at folk ikke har 
vært utsatt for større moralske 

valg i noen annen periode enn under 
annen verdenskrig. I skarp kontrast 
lever vi i dag i et postmilitært, 
helse og sikkerhetsfokusert, åpent 
samfunn. Moralske valg er essensen 
i alle menneskelige dramaer, og det 
er antakeligvis derfor annen verdens
krig fremdeles interesserer histori
kere, romanforfattere og filmskapere 
i så stor grad som det gjør.

– Antony Beevor var på toppen 
av ønskelisten i år som i fjor, sier 
festivalsjef Mette Karlsvik.  
– I fjor fikk vi midlertid så kjapt «ja» 
fra andre ønskeforfattere at vi aldri 
rakk å invitere Beevor. Gleden og 
over raskelsen var stor da Beevor 

svarte «ja» med en gang. Vi ønsker 
oss Beevor av mange grunner, blant 
annet fordi det ser ut som om mange 
av festivalens publikummere liker å 
lese om krigen, sier Karlsvik.

– Hvilke temaer og forfattere/
vinklinger blir viktige for deg og 
komiteen med årets festival?
– En erfaring fra fjorårets festival 
er at ved siden av krigen elsker folk 
psykologi – gjerne relasjonspsyko
logi. Vi vil derfor gjenta suksessen 
med å samle relasjonspsykologene 
Sissel Gran og Peder Kjøs på samme 
scene. Hva kan de lære hverandre 
om menneskelige forhold? 

– Og «alle» ville se Thomas 
Erikson i fjor, og bare et par hundre 
fikk muligheten. Vi har derfor invi
tert ham tilbake. Det blir spennende 
å se hvordan årets foredrag fyller ut 
og kontekstualiserer hans aktuelle 
bok, Omgitt av psykopater. 

– Et annet grep ved årets festival 
kan bli en veksling mellom «teori og 
praksis». Vi håper å få til en kombi
nasjon av programposter som viser 
fram et tema, og foredrag som 
forklarer noe relatert. For å være 
mer konkret: Antony Beevors fore
drag blir ett av flere som omhandler 
kriser – samfunnsmessige, psykolo
giske, biologiske og så videre. Disse 
kan bli flankert av kortere «Hva er» 
foredrag, basert på for eksempel 
Universitets forlagets «Hva er»serie. 
Hva er krig, Hva er økologi og så videre.  

– Vi gleder oss allerede!

Sverre Gunnar Haga
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– NFFO håper at denne prisen vil 
synliggjøre at sakprosaoversettelser 
vurderes, anerkjennes og verdsettes 
på lik linje med de skjønnlitterære, 
sier Lan Phuong Le og Nina Herland, 
rådgivere i NFFO.

– Den nye sakprosaprisen er 
tenkt som en premiering av årets 
beste sakprosaoversettelse, fra 
et utenlandsk språk til norsk. En 
slik generell pris som tar utgangs
punkt i kvaliteten på selve over
settelseshåndverket, vil også åpne 
opp for at prisen gis til et større 
mangfold av verk eller sjangere 
innenfor sakprosa. Vi håper at dette 
kan bli en høythengende pris for 

oversatt sakprosa, og at dette kan 
fungere som et ekstra incentiv for 
garvede oversettere til å prøve seg i 
sakprosasjangeren.

Rosettaprisen skal deles ut en gang 
i året under Hieronymusfeiringen 
i september, som er oversetternes 
årlige festdag. Prisen går til en over
setter for en oversettelse som er 
utgitt året før prisåret, og består av 
50 000 kroner og et kunstverk. Det 
er den egyptiske Rosettasteinen som 
er opphavet til navnet på den nye 
prisen.

 Årets jury består av Ole Jan 
 Borglund, Lars HolmHansen og 
Kristina Solum.

Ny oversetterpris 
fra NFFO
NFFO har opprettet en helt ny pris for oversettere av sakprosa 
til norsk. Rosettaprisen deles ut for første gang i høst.

Rådgiverne Lan Phuong Le 
og Nina Herland i NFFO.

Faglitterært  
gjennombrudd  
i Afrika
– Vi står foran et gjennombrudd for det faglitterære 
arbeidet i Tanzania og Zambia, sier NFFOs internasjonale 
sekretær Trond Andreassen.

Sverre Gunnar Haga

Knut Strand

Andreassen har siden 1994 
vært fødselshjelper for en 
rekke faglitterære forfatter

organisasjoner i det sørøstlige 
Afrika. Som leder av Kopinors inter
nasjonale utvalg i over 20 år har han 
også deltatt på mange seminarer 
for reprografiorganisasjoner i denne 
delen av Afrika. Her følger hans 
rapport fra seminaret i DaresSalaam 
i Tanzania, som fant sted 5.–7. mars 
i år:
Så er det åttende regionale semi
naret for reprografiorganisasjoner i 
det sørøstlige Afrika avsluttet med 
en klar konklusjon: Våre kolleger i 
Tanzania – The Copyright Society 
of Tanzania (COSOTA) – står trolig 
foran et gjennombrudd i forhand
linger om kopivederlag fra univer
sitetene. En omorganisering av 
organisasjonen, en klar backing fra 

regjeringen og en viktig lovendring 
har skapt en ny situasjon i Tanzania. 
Det er også tatt et initiativ for å få 
opprettet en faglitterær forfatter
forening i landet.

Også våre kolleger i Zambia har 
gjort framskritt, og Zambia Repro
graphic Rights Society (ZARRSO) 
vil forhåpentlig få et gjennombrudd 
i 2019. Et møte i nær framtid med 
landets utdanningsminister vil kunne 
få avgjørende betydning.

Andre dag av seminaret var i stor 
grad viet forholdet mellom forvalt
ningsorganisasjonene og forfatter
organisasjonene. Hvordan kan de 
styrke hverandre? Konstruktive 
innlegg fra forfattere fra SørAfrika, 
Malawi, Uganda og Tanzania inspi
rerte til en debatt med gode innspill 
og konkluderte med at det er 
nødvendig med et tettere samarbeid 

mellom de faglitterære forfatteror
ganisasjonene og organisasjonene 
som forvalter kopirettighetene. Det 
kom flere gode innspill til hvordan 
dette kan gjøres.

Det pågående arbeidet med en 
ny åndsverklov i SørAfrika kom 
 dessverre til å kaste lange skygger 
over seminaret. Loven vil innføre 
en «fair use»bestemmelse som gir 
utdanningssektoren anledning til 
gratis å fotokopiere bøker og tids
skrifter til bruk i forskning og under
visning. Det virker som lovmakerne 
og politikerne i SørAfrika forveksler 
ønsket om «free flow of information» 
med «the flow of free information». 
Lovframlegget nærmer seg slutten 
av en lang politisk prosess, og i løpet 
av kort tid vil den havne på bordet til 
president Ramaphosa. 

Seminaret var veldig opptatt 
av hva konsekvensene kan bli for 
de andre landene i regionen, og 
utviklingen og sluttresultatet i 
SørAfrika følges av en hel verden av 
forfatter og forleggere. Det siste ord 
er ikke skrevet i denne saken ...

Disse seminarene har siden 
starten i Nairobi i 2012 blitt  planlagt, 
gjennomført og finansiert av Kopinor. 
Seminarene går på rundgang mellom 
landene og arrangeres i samarbeid 
med vertslandets forvaltningsorga
nisasjon. Kopinor har i år hatt ansvar 
for planlegging og gjennomføring 
sammen med COSOTA.

Samarbeid og solidaritet er viktig 
i det internasjonale arbeidet, og 
våre venner i det hardt prøvede 
SørAfrika åpnet sitt innlegg med 
dette sitatet fra Martin Luther  
King jr.: «In the end we will 
remember not the words of our 
enemies, but the silence of  
our friends.»

Gode venner i hard fight for 
å sikre rettighetshavernes 
interesser i Sør-Afrika.  
Lazarus Serobe, Sihawukele 
Ngubane og Trond Andreassen.
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Plukk opp en bok. Sett deg ned. Slå 
opp på hvilken som helst side og 
start med lesningen. Om du så griper 
til lupen, vil du neppe oppdage dem, 
der de står lent mot bokstavene, 
holder setninger oppe og hele 
avsnitt og kapitler i tømmene. Men 
de er der, små karavaner av hjelpere 
– våre språkvaskere og korrektur
lesere.

Nei, vi snakker ikke om robot
styrte løsninger, men om mennesker 
av kjøtt og blod fra en yrkesgruppe 
som neppe får en representant 
for sin kjendisstatus på 4stjerners 
middag på TV eller kjøper villa på 
Tåsen for inntektene – hvis slikt er 
viktig, da. Men anstendig betaling 
for utført arbeid, det må det gå an 
å få til. Dessverre er det ikke alltid 
tilfellet.

– Det er nå på høy tid at vi får 
ordnede forhold i bransjen. Det 
er mange språkvaskere og korrek
turlesere som jobber for luselønn. 
Utviklingen er blitt forverret, sier 
Kaja Rindal Bakkejord og Kristina 
Solum. 

Sammen med Hilde RødLarsen 
fra Norsk Oversetterforening disku
terte de under møtefanen «Den 
oversatte litteraturens usynlige 
helter» under Oversatte dager på 
Litteraturhuset 2. mars. Bakkejord er 
oversetter, språkvasker og korrektur
leser, og Solum er førsteamanuensis 
på tolkeutdanningen ved OsloMet 
med mange års erfaring som 

skjønnlitterær oversetter og språk
vasker. Hun har også skrevet doktor
avhandlingen Literary Translation as 
Collaboration: Textual and Contextual 
Approaches, som handler om sam ar
beid mellom oversettere og blant 
annet språkvaskere. 
Vaskere og korrekturlesere har utrolig 
viktige funksjoner i tilblivelsen av en 
bok, mener de.

– Disse profesjonene er kjem
peviktige for leserne, sier Kristina 
Solum.

– En god språkvasker er en leser 
som ser helheten, hjelper til med 
flyten i språket og påser at ting 
henger sammen og gir mening. Leser 
du for eksempel en oversatt bok, 
er det veldig sjelden du sitter og 
sjekker denne opp mot originalen. 
Da er du prisgitt at språkvaskere og 
korrekturlesere har kvalitetssikret 
boka for deg. 

Når du leser i en bok utgitt av et 
forlag, har den vært gjennom redak
sjonell kontroll i flere ledd. Noe 
er opplagt fra redaktørens hånd 
i teksten, men den har også vært 
innom en korrekturleser og, i de 
fleste tilfeller, også vært kontrollert 
av en språkvasker. 

Men Bakkejord og Solum mener 
at både korrekturleserne og språk
vaskerne blir usynliggjort og altså 
underbetalt. 
– Oversettere har en indeksregulert 
normalkontrakt. Et slikt bransjeom
fattende grunnlag finnes ikke for 

vaskere eller korrekturlesere. Forla
gene har egne satser de går ut fra, 
og de endres ofte ikke før det blir 
prekært, sier Solum

– Satsene har stått på stedet 
hvil i lang tid. Og stiller man krav 
om høyere lønn, kan det få konse
kvenser, sier Bakkejord.

– Selv om det ikke er helt 
håpløst overalt. I Gyldendal har vi 
faktisk nådd fram og fått forhøyet 
minstehonoraret, nå sist fra 18 
til 20 kroner per tusen tegn med 
mellomrom. Det er ikke så mye, 

Eksperter på luselønn
– Språkvaskere og korrekturlesere går for luselønn. 
Nå må vi få til felles løsninger, mener Kaja Rindal 
Bakkejord og Kristina Solum.

men det er en økning. Noen dyktige 
vaskere får anstendig betalt. 
Problemet er størst for dem som av 
ulike årsaker ikke kan stå på krava, 
og mange unge forsvinner unød
vendig fra faget, sier Bakkejord.

– Problemet er at det ikke finnes 
pålitelig statistikk om dette, sier 
Solum.

– Språkvaskere har selv et ansvar 
her for å gripe tak i egen situasjon 
og gjøre felles front for bedre vilkår. 
Vi må få kartlagt arbeidsvilkårene til 
språkvaskerne og øke profesjonali       

seringen. Men dette er noe alle 
som arbeider i bokbransjen, burde 
kjempe for med våre skribent
organisasjoner i ryggen, sier Solum. 

Et annet problem er at mange 
vaskere ikke identifiserer seg med 
rollen, mener hun.

– Mange, som for eksempel er 
både oversettere og språkvaskere, 
identifiserer seg ikke så sterkt med 
rollen som språkvasker. At det er 
så lite prestisje knyttet til det å 
være språkvasker eller korrektur
leser, kan ha sammenheng med 

arbeidsvilkårene og den lave graden 
av profesjonalisering, sier Solum.

– Det paradoksale er at vaskerne 
først blir synlige i teksten når de ikke 
har vært der. Den best vaskede boka 
er den hvor det ikke er noe å sette 
fingeren på, når leseren ikke tenker 
på at noen har kvalitetssikret den. 
Og det er ikke snakk om synlighet 
med navn og slike ting, de fleste 
vaskere ønsker ikke å ha navnet sitt 
i kolofonen. Men det at språkvas
kerens arbeid er usynlig i teksten, 
trenger ikke bety at profesjonen skal 
være det, sier Solum.

– Det er en synlighet i en 
videre forstand vi ønsker oss, sier 
Bakkejord.

– En respekt for jobben vi gjør. Jeg 
føler ikke at det er slik i dag. Gang på 
gang blir vi møtt med luselønn. Og 
det har utviklet seg til det verre. 
Bakkejord liker variasjonen i 
arbeidet som det gir å arbeide med 
både oversettelse, korrektur og 
språkvask. 

– Det er nesten som om noen 
oppfatter at jeg vasker bare for å spe 
på inntekten. Det gir tydeligvis ikke 
status nok. Det synes jeg er rart, sier 
Kaja Rindal Bakkejord. 

– Noen er utelukkende språkvas
kere og er strålende fornøyde med 
det. Som alle andre yrkesutøvere 
fortjener de anstendige arbeidsfor
hold, sier Kristina Solum.

Sverre Gunnar Haga

Ilja C. Hendel

Det er nå på høy tid at vi får ordnede 
forhold i bransjen. Det er mange 
språkvaskere og korrekturlesere 
som jobber for luselønn. Utviklingen 
er blitt forverret, sier Kaja Rindal 
Bakkejord og Kristina Solum (t.v.). 
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Under NFFOs seminar for 
lærebokforfattere 12. januar 
meldte et flertall forfattere 

om manglende kontrakter og urimelige 
avtalevilkår og royaltybestemmelser. 
NFFO ønsker derfor å kartlegge 
situasjonen til lærebokforfattere 

som jobber med digitale læreverk 
og nettressurser. Undersøkelsen 
ble sendt ut i slutten av februar, 
med svarfrist i slutten av mars. Med 
bakgrunn i svarene fra undersø
kelsen kommer NFFO til å jobbe 
for å få på plass en midlertidig 

Roper varsko for 
lærebokforfattere
Mange lærebokforfattere sliter med vanskelige vilkår  
hos norske forlag. Nå vil NFFO kartlegge situasjonen  
for yrkesgruppen i en ny undersøkelse.

Dagny Holm jobber sammen 
med resten av medlemmene 
i NFFOs læremiddelutvalg 
for bedre vilkår og avtaler for 
lærebokforfatterne i norske 
forlag.

normalkontrakt for digital utnyttelse 
av læremidler. Vi håper også at 
svarene vil kunne gi et mer presist 
bilde på arbeidsvilkårene til lære
bokforfatterne slik at NFFO som 
organisasjon kan få bedre oversikt 
over hvordan vi kan jobbe for dem 
av våre medlemmer som er lærebok
forfattere.

Dagny Holm i NFFOs læremid
delutvalg har sammen med resten 
av utvalget og foreningsadminis
trasjonen utviklet en ny undersø
kelse som skal gi enda mer presise 
tilbakemeldinger.

Hun mener situasjonen for 
 forfattere som jobber med digitale 
læremidler, nå er veldig alvorlig. 
– Alle de store undervisnings
forlagene utvikler nå heldekkende, 
interaktive, digitale læremidler til 
skolereformen fagfornyelsen som 
kommer i 2020 og skal gjelde alle 
fag fra grunnskole til videregående. 
Det finnes ingen normalkontrakt for 
digitale verk så de enkelte forlagene 
prøver seg fram med ulike honorar 
modeller – for eksempel engangs
honorar, «gjenbrukshonorar» eller 
royalty. De fleste modellene vil gi 
forfatterne betydelig lavere inn tjening 
enn for tilsvarende læreverk på papir. 
For å kunne hjelpe sine medlemmer 
til å få en anstendig kontrakt ønsker 
NFFO å få en oversikt over de ulike 
modellene som er i omløp.

– Du har vært læremiddelforfatter 
selv i mange år. Hvordan vil du 
skildre utviklingen i de årene du 
har vært i faget?

– Jeg har ikke vært med på mer 
enn én læreplanreform tidligere og 
skrevet læreverk på to forskjellige 
forlag. Selve det redaksjonelle 
arbeidet har ikke forandret seg så 
mye – det er et teamarbeid med som 
regel flere forfattere og redaktører. 
Et annet trekk som går igjen, er den 
altfor korte tiden mellom vedtak og 
iverksettelse av ny læreplan. Dette 
fører til et voldsomt tidspress på alle 
involverte. 

– De digitale komponentene har 
fått stadig større plass og krever mer 
og mer av både forfattere og redak
tører. Det er stor forskjell på å skrive 
en avsluttet papirbok og en digital, 
interaktiv nettbrettbok. Bare det å 
skrive for et så lite format byr på 
store utfordringer.

– Hvordan har norske forlag hengt 
med i svingene hva gjelder lærebok
forleggeri i det digitale? 
– Norske forlag har gjort flere altfor 
tidlige og kostbare forsøk på å 
produsere og selge digitale lære
midler til skolen – fra tilleggsstoff 
på CDrom via gratis nettressurser 
og ferdig «smartboard»innhold til 
dagens heldigitale nettbrettlæreverk 
som skal kunne erstatte papirbøkene.

 
Sverre Gunnar Haga
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Anslaget!*
På kne foran toalettskålen 
forsøker jeg å spy så lydløst 
som mulig. Men det er 
umulig; brekningene som 
klemmer sammen musklene 
i magen, får meg til å stønne. 
Oppkastet spruter gult mot 
den hvite porselenskanten. 
Fra stuen høres det skritt, og 
jeg skynder meg å spyle ned.

KARL OVE KNAUSGÅRD
Sjelens Amerika. Tekster 1996–2013 

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

Velkommen til NFFOs 
sommerfest!
Også i år blir det sommerfest for alle medlemmer i 
NFFOs hage i Uranienborgveien 2. Vi håper på litt  
mindre regn i år, men at stemningen blir minst like god.

Mer informasjon om påmelding kommer. Men hold 
av datoen – torsdag 13. juni.

Pris og nominasjon  
til Jan Grue
Sakprosaforfatteren Jan Grue og lyrikeren Eldrid 
Lunden er nominert til Nordisk råds litteraturpris. 
Grue fikk stipend fra Det faglitterære fond i 2016 for 
å skrive Jeg lever et liv som ligner deres. Det er første 
gang på 50 år en norsk sakprosabok blir nominert.

Den norske juryen, som har bestått av Ane Farsethås 
og Rune Christiansen, skriver i sin begrunnelse: 
«Jeg lever et liv som ligner deres går inn i en større 
 memoartendens i samtidslitteraturen. Den utvetydige 
omfavnelsen av sakprosaens leserkontrakt gir samtidig 
rom for en befriende likefrem tiltale til leseren.»

7. mars ble Jan Grue også tildelt Kritikerprisen for 
beste sakprosabok i 2018.

Ny rådgiver for oversetterne
Nina Herland er ansatt som ny rådgiver for oversettersaker etter Iris Furu. Nina har vært 
ansatt i NFFO siden 2015 og har i løpet av denne tiden blitt godt kjent med foreningen. 
Nå gleder hun seg til å jobbe for å ivareta interessene til oversetterne i NFFO.

NFFOsak opp i 
Stortinget
Tellekantsystemet kan på sikt svekke utdannings
institusjonene og utdanningstilbudet vi har, sier  
stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp). 

Hun leste utspillet fra professorene Astrid Sinnes og 
Håkon Larsen i NFFOs forrige medlemsblad om telle
kantsystemet og tok det til Stortingets spørretime.

Les intervju med  
Knutsdatter Strand og 
svaret fra forsknings 
og høyere utdannings
minister Iselin Nybø 
på våre hjemmesider 
nffo.no.

Lesekampanje fra 
NFFO
NFFO har fått 400 000 kroner i støtte fra Bokåret 2019 
for kampanjen Velkommen til virkeligheten! som en 
del av Bokåret 2019. Målet for kampanjen er å øke 
leselysten til folk i alle aldre og spre bevissthet om 
rikdommen innenfor norsk og oversatt sakprosa. 
Flere detaljer om prosjektet kan du lese om på våre 
hjemmesider i løpet av januar/februar. 

NFFO er også en av arrangørene av Oversatte dager, 
som fikk 100 000 kroner i støtte.

I desember 2018 ble i alt 27 millioner kroner fordelt 
fra Nasjonalbiblioteket til biblioteker og andre institu
sjoner som skal formidle leseglede i Bokåret 2019. 

Fra fjorårets fest, her med Gunhild J. Ecklund og Mari Jonassen.

Tysknorsk litteratur festival i april
Fra 26. til 28. april 2019 blir det arrangert en hyllest til 
den tyskspråklige litteraturen, en tysknorsk litteratur
festival, på Litteraturhuset i Oslo.

Aldri før har det blitt invitert så mange tyskspråklige 
forfattere til ett og samme arrangement på norsk 
jord. Festivalen arrangeres av Den norsktyske Willy 
Brandtstiftelsen, GoetheInstitut Norwegen, Norsk 
Oversetterforening, Frankfurter Buchmesse og Norsk 
faglitterær forfatter og oversetterforening – i nært 
samarbeid med Helge Rønning og Erik Fosnes Hansen.

Blant de mange deltakerne publikum får møte, er 
Tor BomannLarsen, Grete Brochmann, Torgrim Eggen, 
Kjartan Fløgstad, Nina Grünfeld, Vigdis Hjorth, Lars 
HolmHansen, Cornelius Jakhelln, Sten Inge Jørgensen, 
Maria Kjos Fonn, Ruth Lillegraven, Audun Lindholm,  
Erlend Loe, Bernhard Mohr, Hanne Ørstavik, Anne 
Synnøve Simensen, Rune Slagstad, Dag Solstad, Erle 
Marie Sørheim, Asbjørn Stenmark, Simon Stranger,  

Helene Uri, Jan Erik Vold og mange, mange andre 
norske. Og fra Tyskland, Østerrike og Sveits kommer 
forfattere som Theresia Enzenberger, Olga Grjasnowa, 
Judith Hermann, Volker Kutscher, Melinda Nadj Abonji, 
Clemens J. Setz, Ferdinand von Schirach og flerfoldige 
andre som potensielt vil kunne berike ditt liv. 

Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening er 
en av en rekke bidragsytere til festivalen.  
 
Velkommen i april!

Skriveopphold i Berlin?
Innen 1. mai kan du være med i trekningen om nye 
perioder for en uke i Berlin.

NFFOs leilighet i Berlin kan disponeres av alle 
medlemmer i NFFO til oversetter og skrivearbeid i 
én uke av gangen. Leiligheten er toroms og ligger i 
KarlMarxAllee i bydelen Friedrichshain i Berlin. Det 
koster 2000 kroner per uke å leie leiligheten.

Søknadsfristen er satt til 1. mai. Perioden som nå 
loddes ut, er fra og med uke 36 i 2019 til og med uke 9 
i 2020.

For mer informasjon, se nffo.no.

Fra NFFOs leilighet i Berlin

Bulletin

De akademiske 
vanskelighetene
Tellekantsystemet i akademia er utdatert, 
mener professorene Astrid Sinnes og 
Håkon Larsen.

36

MEDLEMSBLAD

Dobling i 
stipendsøknader
En stipendomlegging h ar ført 
til et rush av søknader.

6

Alt klart for 
Oversatte dager
I februar/mars blir det 
oversetterfest i Oslo.

16

Neste stopp: 
Frankfurt
Nå er det Norges tur på 
verdens største litteraturscene.

30

Kunsten 
å selge bøker
Innkjøpssjefen i ARK gir deg 
alle hemmelighetene – nesten.

44

nff o.no
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Jan Terje Helmli Ilja C. HendelJURIDISK SPALTE

Den såkalte fagfornyelsen 
innebærer at alle lære 
planene i skolen er under 

revisjon, og at nye læreplaner skal 
tas i bruk trinnvis fra skolestart i 
2020. Forlag og forfattere legger nå 
ned store ressurser i å lage lære
midler som er tilpasset de nye lære
planene. NFFO har i den forbindelse 
mottatt bekymringsmeldinger fra 
forfattere som etterlyser særskilte 
normal kontraktsvilkår for andre 
digitale utgivelser enn vanlig ebok.  

I forbindelse med fagfornyelsen 
tar forlagene høyde for at mange 
grunnskoler vil ønske å ta i bruk 
heldigitale læremidler. Det er for 
tiden stor usikkerhet i forlagene 
rundt utviklingen av nye forretnings
modeller og den potensielle bære
kraften i disse. Forlagene velter sin 
usikkerhet videre over på forfat
terne, som har fortalt oss om både 
manglende og utilfredsstillende 
avtalevilkår og om forsøk på å hule 
ut forfatterrollen ved å betegne 
forfattere som innholdsleverandører 
og bidragsytere. 

NFFO har drøftet problem
stillingene med Forleggerforeningens 

forhandlingsutvalg. Dette ga uttrykk 
for at situasjonen i det digitale 
læremiddelforleggeriet er i rivende 
utvikling, og for at ingen i dag aner 
hvordan forholdene vil være på kort 
og mellomlang sikt. Derfor er det for 
tidlig å tenke på særskilte normal
kontraktsvilkår for digitale lære
midler, mener forleggerne. Samtidig 
forstår de at forfatterne blir frustrert 
av de uklare tilstandene. 

Normalkontraktens generelle 
vilkår inneholder en bestemmelse 
om at forlaget skal utarbeide avtale
forslag når partene vil utnytte 
verket på måter som det ikke finnes 
normalkontraktsvilkår for. Forfat
terne kan altså kreve å få seg fore
lagt avtaleforslag som grunnlag for 
en individuell forhandling. NFFO vil 
forsøke å bistå medlemmer i slike 
forhandlinger som best vi kan.

For å få bedre kunnskap om den 
situasjonen læremiddelforfatterne 
befinner seg i, har vi invitert 
medlemmene til å svare på en 
spørreunder søkelse. Fristen for 
å svare er i skrivende stund ikke 
gått ut, men vi håper at mange 
tar seg bryet med å svare. Det vil 

Stor usikkerhet rundt 
digitale læremidler

Anna Moxnes Stabell og Jan Terje Helmli er NFFOs juridiske rådgivere. Juridisk bistand er gratis 
for NFFOs medlemmer.

Norske barn trenger gode læremidler. 
Norske forfattere som jobber for at 
barna skal få nettopp det, skal ikke være 
de økonomiske salderingspostene i det 
store bildet.

NFFOS JURISTER

Jan Terje Helmli er 64 år og har vært 
ansatt i NFFO på heltid i 21 år. Han ble 
utdannet jurist i 1992. I løpet av studiet 
valgte han spesialisering i arbeidsrett og 
opphavsrett. Før han kom til NFFO, var 
han kontorsjef i NRKs juridiske avdeling i 
fem år, og han var også NFFOs kontor 
sjef fra 2002 til 2009. Jan Terje fikk 
advokatbevilling i 2010. Han er for tiden 
styreleder i Norwaco, som er en kollektiv 
forvaltningsorganisasjon for sekundære 
rettigheter i audiovisuelle produksjoner. 
Dessuten er han leder av Kunstner
nettverkets juristgruppe og deltaker i 
Kunstnernettverkets arbeidsgruppe for 
trygd og pensjon. 

Han kan kontaktes på telefon 930 07 004 
og epost jth@nffo.no.

Anna Moxnes Stabell er 32 år og har 
vært ansatt i NFFO i halv stillling fra 
august 2018. Samtidig er hun tilsatt i halv 
stilling som advokatfullmektig i advokat
firmaet Graasvold & Stenvaag. Hun har 
master i rettsvitenskap fra 2013. I løpet 
av studiet valgte hun spesialisering i 
ekspropriasjonsrett, bygg og entreprise
rett, strafferett og opphavsrett og skrev 
masteroppgaven Om lovligheten av 
strømming i et opphavsrettslig perspektiv. 
Før Anna kom til NFFO, hadde hun 
jobbet ett år hos Forbrukerombudet 
og over tre og et halvt år som advokat
fullmektig i Protector Forsikring med 
ansvar og eiendomssaker. 

Hun kan kontaktes på telefon 482 25 855 
og epost Anna.Moxnes.Stabell@nffo.no. 

Tilsettingen av Anna gir håp om at det vil 
være mulig å besvare nye henvendelser 
fra medlemmene raskere enn før og å 
forebygge slik opphoping av saker som 
har funnet sted over lang tid. Men det 
er ikke nok kapasitet til å unngå noe 
ventetid.

kunne gi oss svært nyttig informa
sjon som kan komme til god nytte 
ved både individuelle og kollektive 
forhandlinger.

I samtaler og drøftinger med 
forleggere har vi pekt på at for fattere 
i det minste må få anstendige minste 
honorarer (garanterte forskudd) 
også for utvikling av digitale lære
midler. Forlagene minner da ofte om 
at forlag og forfattere er i samme 
båt. Dette er et bilde med varierende 
treffsikkerhet. Brukt på forholdet 

mellom forlag og for fattere treffer 
det ikke godt.

Bildet har mer for seg når det 
siktes til eksterne forhold. Skole
eieres forventninger om å kunne 
skaffe læremidler til gunstige priser 
og på mer fleksible måter utgjør 
selvsagt en utfordring for forlagene. 
Det koster å lage gode læremidler, 
også digitale. Er det ikke vilje og 
midler til å betale for mangfold og 
kvalitet, vil begge deler avta.
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Har du en idé til en histo
risk, politisk eller biogra
fisk sakprosategneserie? 

Har du et manusutkast eller grov
skisser til et prosjekt, men vet ikke 
helt hvordan du skal gå fram for å få 
ferdig tegneserien? Trenger du tips 
eller råd til hvordan du kan formidle 
historien din i tegneserieform?

Norsk faglitterær forfatter og 
oversetterforening (NFFO) invi
terer til arbeidsverksted 6. juni med 
tegneserieskaperen Lars Fiske og 
redaktør og forlegger Espen Holte
staul fra No Comprendo Press. 
Arrangementet inngår som en del 
av tegneseriefestivalen Oslo Comics 
Expo 2019.

Deltakernes prosjekter vil bli 
gjennomgått og diskutert i løpet av 
verkstedsdagen, og med bakgrunn i 
utviklingen av sakprosategneserien i 
de senere år vil Fiske og Holtestaul gi 
råd og tips om innhold og utgivelse.

– Norske sakprosategneserier er et 
spennende område å satse på, sier Lan 
Phuong Le og Marit Ausland i NFFO.

– Det har skjedd mye innenfor 
feltet de siste årene, og NFFO 
ønsker å støtte opp om gode 
prosjekter innenfor sjangeren. 
Tegneseriemediet gir muligheter for 
enestående sakprosafortellinger, 
og dette feltet er noe foreningen 
oppmuntrer til gjennom initiativer 
som arbeidsverkstedet, som er et 
samarbeid mellom Oslo Comics 
Expo og NFFO. Vi vil bidra til å 
bygge opp mer kompetanse innenfor 

området og øke interessen for fag 
litterære tegneserier. 

Arbeidsverkstedet er gratis og 
inkluderer lunsj og middag. NFFO 
dekker også reise og en hotell
overnatting for tilreisende, og Oslo 
Comics Expo inviterer til middag 
lørdag 8. juni.

Du melder deg på ved å sende 
epost til Lars Fiske med en arbeids
prøve/skisse. Epostadressen er  
 lars@fiske.no.

Krav til arbeidsprøven  
Fortell kort om idé/tema og om 
hvordan du har tenkt å overføre 
fortellingen til tegneserieform. Du 
må minimum vise fram fire tegne
seriesider som gir et godt inntrykk 
av ferdig resultat. Vi ønsker oss 
ferske tegneserieforfattere til dette 
verkstedet, ikke søkere som er eta
blerte tegneserieskapere og har flere 
utgivelser bak seg. 

Verkstedet finner sted på 
Deichman Grünerløkka Serieteket, 
Schous Plass 10 i Oslo, klokka 10–16.
Søknadsfristen er 23. april. 

Lars Fiske og Espen Holtestaul 
vil plukke ut ti heldige deltakere 
på arbeidsverkstedet, og disse får 
beskjed kort tid etter fristens utløp.

Har du spørsmål til arbeids
prøven, ta kontakt med Lars Fiske: 
lars@fiske.no

Har du praktiske spørsmål, ta 
kontakt med Lan Phuong i NFFO: 
lan.phuong.le@nffo.no

NFFO inviterer til  
tegneserieverksted
Har du en idé til en sakprosategneserie? Bli med på tegneserieverksted 
med Lars Fiske og Espen Holtestaul i Oslo 6. juni.

LARS FISKE 
 
Lars Fiske (f. 1966) er en norsk tegneserie
skaper og illustratør. Han har lagd alt fra 
kortere tegneserier til sakprosategneserier 
om ulike temaer. Fiske mottok Sproingprisen 
i 2015 for den selvbiografiske tegneserien 
Automobilfabrikken Fiske og ble belønnet 
med Årets tegneserie under Oslo Comic Expo 
2017 for den biografiske tegneserien Grosz.

Sverre Gunnar Haga

Illustrasjon: Lars Fiske
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Ersland er en av våre aller 
mest produktive forfattere, 
med hele 49 utgivelser siden 

1999. Han har vunnet Skolebibliote
karprisen, vært nominert til Brage
prisen fire ganger, Kritikerprisen, 
Kulturdepartementets bildebokpris 
og Sørlandets litteraturpris  
fem ganger. 

Selv om vi kanskje ikke mangler 
bøker for barn og unge i den skjønn
litterære sjangeren i Norge, er det 
heller magert i hyllene med sakprosa 
for barn og unge, mener Ersland. 
Han lanserer derfor nå sin tolv
punkts inspirasjonsliste for å få flere 

til å skrive i sjangeren.
Selv har han stor glede av å 

oppholde seg i det barnlige og har 
utvist enorm spennvidde når det 
gjelder tema for bøkene sine.

– Under påskudd av å skrive 
sakprosa kan du få innpass hos 
veldig mange spennende folk og 
miljøer. Jeg har for eksempel alltid 
hatt en drøm om få være med 
havforskere ut på feltet, og det har 
jeg fått takket være bokskrivingen. 

– Og du kan ha så mange fine 
samtaler med folk som har enormt 
peiling. Som forfatter kan du ta fatt 
i kompliserte ting og ta det ned til et 

mer forståelig univers. Det oppstår 
noe helt eget når du skriver for barn. 
Et eksempel er da jeg skrev boka 
Kunst. Under påskudd av at jeg skrev 
en bok for barn og ungdom, kunne 
jeg stille de spørsmålene jeg ikke 
kunne som voksen. Du kommer litt 
under guarden på folk. 

En av de store gledene ved å 
skrive sakprosa for barn og unge 
er muligheten du får til å formidle 
bøkene, forteller Ersland. 

– Jeg har hatt det enormt gøy med 
å reise rundt med Den kulturelle 
skolesekken, finne rare og artige 
ting å fortelle om og få fine samtaler 

Bjørn Arilds tolv skrivetips
Bjørn Arild Ersland mener sjangeren sakprosa for barn 
og unge burde få et løft, og oppfordrer andre forfattere: 
Bli med ut og lek! – Det er en veldig gøy sjanger å skrive i, 
sier forfatteren.

Bjørn Arild Erslands tolv punkter 
om sakprosa for barn

1. Sakprosa for barn er ikke voksensakprosa i  
størrelse XXS. Forenkling av en voksenbok blir 
sjelden en god barnebok. 

2. Sakprosa for barn har sine egne muligheter.  
I en sakprosabok for barn kan jeg skrive en tekst 
som ikke ville blitt like god om jeg skrev den for 
voksne.

3. Sakprosa for barn er først og fremst sakprosa. 
Det ligger en allianse mellom forfatter og leser. 
Teksten kan være morsom og underholdende, 
men den skal samtidig være etterrettelig. 

4. All god litteratur har en egenverdi. En sakprosa  bok 
for barn kan være smal og rar og trenger ikke å ha 
en hensikt ut over seg selv. 

5. Informasjonsmateriale er sjelden god litteratur. 

6. Sakprosa for barn kan deles i to kategorier. 
Det er de bøkene hvor jeg skriver for å finne ut av 
noe, og de hvor jeg skal forklare noe. Jeg liker best 
å finne ut av noe. 

7. Når jeg vet lite om noe, vet jeg hva de som ikke 
vet, vet. Det kan være et perfekt utgangspunkt for 
en sakprosabok for barn.

8. Det er lurt å finne en ekspert. Det gjør skrivingen 
enklere. Jeg slipper å vite all verdens før jeg 
begynner å skrive. Dessuten er det alltid gøy å 
gjøre noe sammen med andre. 

9. Hver tekst har sin egen lyd. Det er sjelden at jeg 
kan bruke oppskriften fra den forrige boka i den 
jeg skriver på nå. 

10. Sakprosa for barn er ikke nødvendigvis en bok for 
barn. Den kan være for hvemsomhelst.

11. Det fins neppe et tema som er for avansert for en 
barnebok. Det er det magiske med godt språk. 

12. Sakprosa for barn er en drømmesjanger for  
forfattere som vil overraske. Sjangeren er lite 
undersøkt, og det meste er ennå ikke er testet ut.

– om huggorm, for eksempel. Jeg er 
livredd huggorm og har den samme 
skrekken som mange barn har. Men 
da kan vi snakke om det, og jeg kan 
lage en gøy og trygg huggormbok 
uten ekle bilder i og huggormen 
trygt i glass.

– Hvorfor har du forfattet denne 
tolvpunkts oppfordringen?
– Det er egentlig skrevet enormt lite 
sakprosa for barn og unge. Feltet er 
veldig dominert av skolebøkene, som 
har lagt sin pedagogiske hånd over 
sjangeren. Det er ofte et poeng at 
du skal lære noe av en bok. Men du 
trenger ikke å lære noe som helst. 
Det kan bare være en bok. 

– En annen årsak til at flere ikke 
forfatter sakprosa for barn og 
unge, er at arbeidsvilkårene er helt 
grusomt dårlige.
–Vi har dårlige kontrakter som ligger 
lavere enn de hos de skjønnlitterære. 
Og så er det innkjøpsordningene 
der du er så godt som sikret innkjøp 
om du skriver god skjønnlitteratur 
– det gjelder på ingen måte for oss. 
Det tredje minuset er at du ofte må 
dele royaltyen med en illustratør. Og 
mest sannsynlig, på toppen av dette, 
vil du ganske sikkert ikke få en best
selger, men bli oversett av alle, sier 
Ersland og smiler tappert.

– Du har altså skrevet bøker om 
skogen, tigre, huggorm, hekser, 
kunst, bakterier, gjøk, månen, 
havet, fyr, båtbyggere – og vi 
kunne fortsette med en lang liste. 
Du må minst være rogalands
mester i quiz?
– Nei, dessverre. Jeg har en stor feil. 
Jeg glemmer alltid det jeg skriver.

Sverre Gunnar Haga

Oda Hveem
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Det siste året har de Figueiredo i regi av NFFO 
reist Norge rundt for å holde skrivekurs for 
sakprosaforfattere. I hundrevis har de møtt opp, 

lærevillige kvinner og menn, for å høre råd fra en av 
Norges fremste forfattere.

– Veldig morsomt at interessen var så stor. Det er så 

mange som vil skrive! Og nyttig og lærerikt også for meg. 
Når man setter ord på skrivekunst, systematiserer man 
også hva man selv gjør. Det er sunt for en slik huleboer 
av en forfatter som meg, sier de Figueiredo.

Han står bak bøker som Fri mann. Johan Bernhard 
Hjort – en dannelseshistorie, Henrik Ibsen. Mennesket, 

Kunsten å skrive bøker
– Du trenger ikke å ha det gøy for å være forfatter. 
Bare gjør jobben din. Hold kjeft og jobb, sier Ivo de 

Figueiredo. Snart kommer skriverådene hans i bokform.

  Sverre Gunnar Haga    Ilja C. Hendel

Henrik Ibsen. Masken, Mysteriet Ingeborg Køber, En 
fremmed ved mitt bord og flere andre og arbeider nå med 
en biografi om Edvard Munch.

Etablerte og potensielle forfattere ble invitert til å 
møte de Figueiredo i Oslo, Bergen, Larvik, Trondheim, 
Tromsø og Stavanger til hans foredrag om skrivefaget. 

– Det er mange konkrete tips, råd og knep og slikt, 
ulike systemer man kan lage for seg selv. Vi har snakket 
en del om det på disse kursene. Men jeg har egentlig 
mest vektlagt en bevisstgjøring: Nå skriver jeg. Hva skjer 
når jeg skriver? Hva er det som skjer når all informa
sjonen vi innhenter, alt det som kommer utenfra, skal 
inn i hodene og hjertene, skal flyte ut som velformulerte 
setninger?

– Da er det viktig å ikke bare bøye seg for systemer 
og krav, men også finne gleden ved det å skrive, bli kjent 
med sin egen stemme. Jeg vil kjenne på forfatterens egen 
begeistring og emosjonelle investering hun gjør i emnet 

sitt. Hvorfor skal jeg lese om sopp? Fordi den er viktig for 
deg? Bra – fortell, da. Den holdningen der, «jeg har noe 
viktig å si til deg», den bør man ha med. 

– Jeg endret mye på foredraget underveis og endte 
med å snakke mye om denne fortellerstemmen. Hvis 
du får til den – og alle bøker har en – hvis du får til en 
tilstede værende fortellerstemme, så løser mye av det 
andre seg selv. Da vil du slutte å gå i fella for eksempel 
mange akademikere gjør, med omveier i språket. De 
tjener gjerne andre formål enn seg selv, de skal oppfylle 
noen faglige krav, de føler på forpliktelser overfor kilder 
og fagfeller. Ekte forfattere er bare forpliktet til én ting, 
og det er teksten.

– Hvilket råd var det som virket for deg i begynnelsen 
av skrive karrieren?
– Kona mi og en kamerat som leste meg tidlig i karrieren, 
bemerket at jeg hadde en lei tendens til å bruke enkelt 
bestemmelse – «den medfølende far» – ikke faren, altså 
med dobbel bestemmelse som er norsk norm. «Den 
norske selvfølelse.» Jeg hadde en hang til å være fin på 
det. Men det ble bare formelt, på Ludvig Holbergvis.

– Da jeg skrev hovedoppgave, hadde jeg også en 
romantisk idé om dette å skrive. Jeg limte opp hele 
oppgaven rundt om på hybelen på Sogn studentby og 
drakk meg gjennom en flaske whisky. Jeg hadde vel sett 
på en eller annen film eller lest en bok om at slik skulle 
det være. Tenkte ikke noe på at det var patetisk. 

Noe av det viktigste en forfatter kan gjøre, er å ha 
tålmodighet og utholdenhet nok til å stå i teksten, 
mener de Figueiredo. Uansett hvor mye motstand du 
møter på. For det gjør du.
– Det kanskje beste enkeltrådet jeg har hørt om  skriving, 
er et fra Hunter S. Thompson: «Keep your ass glued to 
your chair.» Jeg har for lengst oppdaget at det ikke er 
nødvendig å sitte i en lykkerus og ha sånn spafølelse 
når jeg skriver. Hvor kom den ideen fra, egentlig? Mange 
ganger er det tungt å skrive. Det første jeg leverte fra 
Munchboka, synes jeg var skrale greier. Munch er 
så kaotisk, jeg har måttet jobbe en stund for å finne 
stemmen min og måttet levere noe før jeg følte at jeg 
hadde gjort det. Men redaktøren meldte tilbake: «Hva 
snakker du om? Dette er jo opplagt og uanstrengt.» På et 
vis ble jeg ikke overrasket.

– Slik var det også da jeg satt i Roma mens jeg skrev 
om Ibsen og om Rosmersholm. Da var jeg så lei. Lå 
bare på gulvet, gadd ikke, orket ikke. Men det kapitlet 
endte opp med å være det jeg var mest fornøyd med. Du 
trenger ikke å ha det gøy når du skriver bøker. Bare gjør 
jobben din. Hold kjeft og jobb. 
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Det er heller ikke noe som heter gode emner, bare 
gode forfattere, mener han.

– Du kan skrive fantastiske bøker om tilsynelatende 
små emner, og du kan skrive ganske dårlige bøker med 
unikt materiale. Ingenting er sikret bare fordi du sitter 
med et godt emne. Det pleier jeg å minne folk på.  
 
– Hva går dette slitet ut på? 
– Det går selvfølgelig ut på at de fornemmelsene du 
hadde da du gikk tur langs Akerselva om fantastiske fine 
poenger, en visjonær åpning og schwungende cliffhanger, 
ikke blir helt sånn du hadde tenkt deg når du setter deg 
ned. Eller at du har den ene setningen som du synes var 
helt glimrende – og som kanskje er det – men som skal 
inn i andre sammenhenger, så vil ikke de sammenhengene 
snakke sammen. Det blir ikke som du ville ha det. 

– Hva gjør man da?
– Det er da du må jobbe deg fram mot løsningene. 
Kunsten å skrive handler veldig mye om å kunne se at det 
du har skrevet, kan skrives på en million andre måter. Og 
da er det rewriting som kommer inn i bildet – eller som 
det heter i min versjon, å skrive er å se. Det er å kunne 
gjennomskue sin egen tekst. De færreste av oss klarer å 
få på plass den endelige teksten med en gang. Som oftest 
skriver vi en tekst, og så må den bearbeides. Og da må 
du gå inn i strukturen for å finne ut hvordan ting henger 
sammen, og hvordan den kan endres.

– Hvor mye kan man tillate seg i språket? Hva sier du 
til disse kursdeltakerne? 
– De fleste skriver innen et normalspråk, noen har klare 
sjangerbindinger. Og det er ikke noe minus. I mange sjan
gere i sakprosa er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig 
å skulle presse det språklige ut over sjangergrensene. Du 
skal velge språket, skal velge den framstillingsmåten som 
er hensiktsmessig. Det er egentlig det eneste som gjelder. 

– Så er det noen som utfordrer språket, og det er jo 
spennende. Men det kunne det vært enda flere som 
gjorde. Vi har hatt en sakprosabølge i mange år som det 
har vært mye snakk om. Og det har kommet opp ambi
siøse forfattere. Men det kunne gjerne vært enda flere.

– Jeg kommer av og til over forfattertyper, særlig jour
nalister, som er kjempeflinke, men som ikke er ambi
siøse nok. De er effektive, men svakheten er at de leverer 
altfor raskt. 

Kagge Forlag spør: «Kan du levere om fire måneder?» 
Ikke gjør det, sier jeg. Bruk et år til. Så sier de: «Men jeg 
må ha noe å leve av.» Men hvilken interesse har jeg av 
privatlivet ditt? Jeg vil ha en god bok, sier de Figueiredo.

– Vi har hatt en flott utvikling i norsk sakprosa de 
siste årene, men hvis det er noe som står i veien for enda 
flere gode bøker, er det dette: Flere må ville det enda 

mer. Det er et livsvalg. Det er ikke noe magi som gjør at 
jeg kan leve av det, eller at andre gjør det. Og husk at vi 
lever i Norge. Det er definitivt ingen mennesker enn oss 
siden fisken krøp opp på land, som noe sted eller i noen 
provins på jordkloden har hatt større sjanse til å velge 
det livet vi ønsker å leve. Noen ofre er det, usikkerhet og 
ensomhet, men det er et fint liv.

– Når det er sagt, så er jeg ikke fri for bekymringer jeg 
heller. Før jul fikk jeg panikk og begynte med IPS, indi
viduell pensjonssparing. Om jeg får tid til å pensjonere 
meg, er en annen sak.

Selv har ikke sakprosaforfattter de Figueiredo en 
sakprosaredaktør i sitt forlag Aschehoug, derimot en 
skjønnlitterær redaktør. Han snakker om dette som det 
er den naturligste saken i verden.

– Jeg kan jo saken. Ikke et vondt ord om sakprosa
redaktører, men det er en oppmerksomhet på språk, 
litterære vendinger og en åpenhet som står sterkere i 
den skjønnlitterære verden. Men jeg håper dette er i ferd 
med å endre seg. Men så kommer utfordringen i at hun 
har romanaktige forventninger. Hun kan innvende ting 
som «dette vendepunktet kommer for tidlig.» Men det 
skjedde jo, det var jo sånn, han døde jo. Og da krangler 
vi. Men det er en ganske interessant krangel.

Ivo de Figueiredo er godt i gang med å oppsummere 
sine erfaringer som kursholder og skrivelærer. Han 
har også mangeårig erfaring som leder av Aschehougs 
sakprosaforfatterskole. 

– De er basert på mine erfaringer som skrivelærer. Og 
jeg skal forsøke å formulere en poetikk om hva litterær 
sakprosa er, og en praktisk bok om arbeidsmetoder og 
bruk av kildemateriale og, ikke minst, om det å skrive en 
god sakprosatekst. Og en sånn bok finnes ikke, sier  
Ivo de Figueiredo.

34




