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LEDER

Så er tiden inne til rydde skrivebordet og takke 
for meg.  I januar blir det 30 år siden jeg som 
relativt ung mann vandret inn i Nedre Slottsgate 
23 i Oslo sentrum og tok fatt på jobben med å 
bygge opp det som den gang het Norsk faglit-
terær forfatterforening. Vi var fire ansatte og 
foreningen talte 1400 medlemmer.  I 1990 ble 
foreningen slått sammen med Norsk faglitterær 
oversetterforening, og fra da av har det vært 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterfore-
ning (NFF). 
 Min tid i NFF var først et vikariat på 3 år, 
men da daværende generalsekretær Tora Houg (i 
dag Tora Aasland) ble innvalgt for en ny periode 
på Stortinget, ble jeg tilbudt jobben fast.  Det 
skulle altså bli tre tiår – bare avbrutt av to år som 
forlagssjef i Universitetsforlagets universitet- og 
høgskoleavdeling midt på 1990-tallet.  
 Jeg merker at jeg fort kan begynne å 
ordlegge meg som en eldre mann, når jeg 
skriver om den gang da… det var tider det, 
også videre. La meg derfor nøye meg med å 
slå fast at foreningen er en helt annen i dag, 
større og kraftigere. 5600 medlemmer – både 
forfattere og oversettere – og en administra-
sjon som teller 10 personer (i tillegg kommer 
PROSA-redaktøren) som skjøtter et bredt 
arbeidsfelt.  Men framfor alt; arbeidsmengden 
og utfordringene foreningen står overfor i dag 
er i sannhet minst like store og krevende som 
for 30 år siden. La meg peke på tre sentrale felt 
som vil måtte oppta mye tid og krefter i årene 
som kommer. 
 For det første: Bokbransjen har gjennom-
levd en strukturendring som har gjort den langt 
mer markedstilpasset, og betydelig mer kom-
mersiell.  Bestselgerne, med krimlitteraturen i 
fremste rekke, har tatt plassen i utstillingsvin-
duene. Mye må til for å nå fram i kampen om 
bokkundenes oppmerksomhet. Bokloven som 
bransjen sammen forhandlet fram sammen med 
den rød-grønne regjeringen, ble straks skrotet 
av de blå-blå. I dag har vi en syltynn bokavtale 
som løper ut 2016. Hva som vil skje etter det 
er i dag uvisst. Bokbransjen bør samle seg og 
gjøre et krafttak for å redde bokavtalen i første 
omgang, og så håpe på en regjeringskonstella-
sjon som kan åpne veien for en boklov. Sentrale 

kulturnasjoner i Europa – som Frankrike og 
Tyskland – har vedtatt boklover for å sikre 
den nasjonale språkkulturen og mangfoldet i 
boktilbudet.  I Norge er det viktigere enn noen 
gang, også fordi vi gjennom denne bransjere-
guleringen vil kunne beholde normalavtalene.  
 For det andre er vi på defensiven som rettig-
hetshavere. Internasjonalt, kan vi observere at 
våre rettigheter står i fare for å bli innskrenket. 
Ikke bare har den digitale teknologien åpnet 
for en offensiv piratvirksomhet og utbredt bruk 
av Creative Commons-lisenser som inviterer 
brukerne til fri bruk av verkene uten noen form 
for vederlag. Det alvorligste faresignalet i dag 
er likevel at den såkalte «fair use»-doktrinen 
vinner terreng. Det å gi adgang til at en stadig 
større del av våre arbeider skal kunne kopieres 
fritt og gratis, truer i dag forvaltningen av kopi-
rettigheter i flere land. Canada har fått smake 
på lovendringer som åpner for utvidet fri bruk 
i undervisningssektoren, og det betyr sterkt 
reduserte vederlag i retur til forfattere og over-
settere. Legger vi så til at en stadig voksende 
andel verk legges inn under Open Access, ser vi 
at store forfattergrupper berøres av dette.  EU 
kommisjonær Günther Oettinger har for sin del 
slått fast at: «Copyright legislation is out of date 
and does not fit with the digital world». Det 
handler om å gi brukerne, kundene, markedet 
friere tilgang. I det indre marked skal varer 
og tjenester flyte friere på «the information 
highway». Foreningen må søke tunge allianser 
i inn- og utland for å stå i mot denne uthulingen 
av våre rettigheter. 
 For det tredje må det legges til at størrelsen 
på bibliotekvederlaget nå for første gang kan 
peke nedover. Forhandlinger med Kulturde-
partementet foregår i disse dager, og statistik-
ken viser at det kasseres millioner av bøker i 
folkebibliotekene. Rundt hjørnet ligger det et 
stort potensial for utlån av e-bøker, som i dag 
ikke inngår i bibliotekvederlaget, men som vi 
håper å få på plass med det første. Digitali-
seringen skaper nye bruksmåter og nye måter 
å føre statistikk på, og konsekvensen blir at 
rettighetshaverne inviteres til nytenkning 
omkring bibliotekvederlaget. Viktig blir det 
å få på plass et vederlag for e-bøker innenfor 

bibliotekvederlaget, samtidig som norske forlag 
får en avtale med biblioteksektoren som sikrer 
forlagenes interesser på dette feltet. 
 Mer kunne vært nevnt, innkjøpsordningene 
er ennå ikke der vi hadde håpet at de skulle 
være for sakprosaens del, men for meg er det 
godt å vite at vi er vel skodd til å møte disse 
utfordringene. 
 For egen del går jeg nå over i en stilling som 
internasjonal sekretær i en 60 prosent stilling. 
Dette er et felt jeg har arbeidet med siden 1994, 
og jeg har allerede et godt nettverk i det sør-
østlige Afrika som blir hovedområdet for dette 
arbeidet. Det handler om å styrke posisjonen til 
våre kolleger i Sør-Afrika, Zimbabwe, Kenya, 
Uganda og Malawi.  Arbeidet NFF og Kopinor 
har nedlagt internasjonalt har vært lite synlig 
her hjemme. Håpet er å få framgang for våre 
kolleger i disse landene og vise resultater som 
er verdt å fortelle hjem om. 
 Så helt til slutt: Noe av det morsomste i 
min tid i NFF har vært møtet med medlemmer 
over hele landet. Det gledet meg stort å snakke 
på medlemsmøtene nå i høst, med fulle hus 
overalt. Takk til alle og løkke te videre!

Takk for meg!

Trond Andreassen. Foto: Magnus Holm
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NDLA, Nasjonalt Digitalt Læringsarena, ble 
startet opp i 2009 og forvaltes av 18 av 19 fylker 
i Norge. Oslo er det eneste fylket som har 
stilt seg utenfor prosjektet, som leverer gratis 
digitale læremidler til alle videregående skoler. 
Bare i år er det 75 millioner kroner som brukes 
på NDLA, 430 kroner per elev. 
 – Når fylkene finansierer disse læremidlene 
og skjærer ned på budsjettene til andre lære-
midler enn NDLA, er det blitt veldig usikkert 
for forlagene. Som en følge av dette har forlag 
bygget ned redaksjoner og sagt opp redaktører. 
Samlaget har sluttet å lage læremidler på grunn 
av den usikre situasjonen, sier Rune Stadsnes, 
som sitter i NFFs læremiddelutvalg. 
 Utvalget har fulgt situasjonen med bekym-
ring helt fra starten, for når det er etter deres 
mening en ugunstig situasjon at utgiver av 
læremidler er myndighetene. 

– Dette er et demokratisk problem, vi trenger et mangfold av læreverk. Og NDLA fungerer slik at det er fare for 
at det skapes et monopol, sier Rune Stadsnes i læremiddelutvalget til NFF. I årets søkerbunke til prosjektstipend 
var det 648 søknader, bare åtte av dem var til læreverk til videregående skole. – Det er en klar nedgang i 
søknader til læreverk til videregående skole og det er fristende å anta at det har med NDLA å gjøre, sier Marit 
Ausland, seniorrådgiver i NFF og Det faglitterære fond.

Bukken og havresekken
–Dette er en bukken og havresekken-situasjon. 
Læremidler burde skrives i hard konkurranse 
mellom flere aktører. Og lærerne burde kunne 
velge de læremidlene de ser at er best. Fylkene 
bruker en stor del av læremiddelbudsjettet sitt 
på NDLA og vil forsøke å fremme bruken av 
NDLA framfor andre læremidler, og det er 
ikke heldig, sier Stadsnes. 
 – Vi anbefaler NFFs forfattere å ikke skrive 
for NDLA, sier Marit Ausland i NFF. 
 – De frasier seg rettighetene sine som 
forfattere og trer dermed ut av alle vederlags-
ordninger. Læreverk skrevet for NDLA gir ikke 
rett til stipend eller er tellende titler i NFF. 
Og på et prinsipielt grunnlag: Å si fra seg ret-
tigheter som forfatter, det vil vi ikke anbefale, 
sier Ausland. 
 – Vi ser nå en bekymringsverdig nedgang i 
søknader til lærebøker som skal skrives for den 
videregående skolen. I 2008 var det 38 søknader, 

 Tekst: Hilde Østby bare 18 i 2013. I år er det åtte søknader, og det 
er ikke utenkelig at det nedgangen i  antall 
søknader har med NDLA å gjøre, sier hun, 
sier hun. 

NDLA for grunnskolen
– Det er også på gang et arbeid for å også lage et 
NDLA for grunnskolen, dette vil kunne skape 
en ensretting i læremiddeltilbudet i grunnsko-
len, sier Rune Stadsnes.
 – Jo mindre budsjett skolene har til læreverk, 
jo større press kan det bli for at lærerne skal 
bruke NDLA, og da vil NDLA kunne bli valgt 
uavhengig av om det er bra eller ikke, sier han. 
 Han mener at for å rette opp situasjonen er 
det bare to muligheter. 
 – Den ene muligheten er å avvikle NDLA, 
den andre er at det må betales i forhold til bru-
ken, som med andre læremidler, sier han. 

Stor nedgang av læremidler 
for videregående skoler

FÆRRE LÆREVERK ENN FØR: Marit Ausland i 
NFF med et læreverk for videregående skole 
som er skrevet med stipendmidler fra NFF. Nå 
er antallet søknader til denne litteraturen 
gått kraftig ned. Foto: Hilde Østby
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viktigere i offentligheten. Viktige grupper, som 
unge akademikere, journalister, skjønnlitterære 
oversettere og forfattere som ikke har produsert 
100 sider sakprosa, faller utenfor med den ord-
ningen vi har nå, sier Joakim Hammerlin, som 
er styreleder for Det faglitterære fond.
 Både fondsstyret og NFFs foreningsstyre er 
samstemte i forslaget om å endre stipendene.
 – Vi har reist rundt i hele landet i høst og 
presentert forslaget for medlemmene, og vi har 
fått mange gode innspill til hvordan dette kan 
bli best mulig. Det vil vi gjerne takke for! Nå 
opplever vi at vi sitter på et forslag som kan bidra 
til enda flere og bedre sakprosabøker i offentlig-
heten, sier Marta Breen. 
 – Vi ønsker at det første du tenker idet du 

– Vi forsøker å møte mange utfordringer på 
samme tid med denne stipendendringen, sier 
Marta Breen, styreleder i NFF. 
 – NFF vil gi et insentiv til yngre akademi-
kere til å skrive på norsk. Nå blir de i all hoved-
sak premiert for å skrive forskningsartikler på 
engelsk til utenlandske tidsskrift, sier hun. 
 I det nye forslaget blir det ikke lenger krav 
om at søkere skal ha publisert 100 sider faglit-
teratur for å kunne søke stipend. 
 – Men det er en fordel, selvfølgelig! Dersom 
du har fått utgitt bøker tidligere, viser jo dette 
at du har erfaring og gjennomføringsevne, som 
vil være et kvalitetstegn ved søknaden. Å fjerne 

100-siderskravet betyr ikke at alle slipper til på 
like fot, sier Marta Breen.
 Idet 100-siderskravet bortfaller, med alt det 
innebærer av dokumentasjon, vil NFFs adminis-
trasjon få frigjort krefter til behandling av søkna-
der, og en mer fleksibel ordning kan endelig bli en 
realitet. To søknadsfrister og stipendbehandlinger 
i året vil sikre at forfattere og oversettere som 
planlegger bokprosjekter med kortere tidshorisont 
enn halvannet år, endelig kan søke stipend, og 
rekke å få stipend før boka er ferdig. 

Introvert akademia
– Mens akademia blir mer introvert og medie-
krisen gjør at stadig færre får rom til å gjøre 
gravende journalistikk, blir sakprosafeltet enda 

Fram til nå har inngangsbilletten til å søke stipend fra Det faglitterære fond vært at man har publisert 100 
sider faglitteratur. Ved årsmøtet i 2016 framlegges det et forslag om at også debutanter skal kunne søke dette 
stipendet, og at NFFs ekstraordinære stipendprogrammer skal fusjonere med de ordinære prosjektstipendene. 
Samtidig skal stipendordningen bli mer oversiktlig og fleksibel, og med to søknadsfrister i året. 

 Tekst: Hilde Østby

Vil gjøre porten litt videre
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VIL GJØRE PORTEN VID: Joakim Hammerlin er styreleder i Det 
faglitterære fond og Marta Breen er styreleder i NFF. Det siste 
året har de jobbet med å revidere stipendordningen så den skal 
bli mer fleksibel og bidra til nyrekruttering av forfattere og 
oversettere. Foto: Hilde Østby

begynner å søke midler til et sakprosaprosjekt, 
er NFF og Det faglitterære fond, ikke Fritt Ord 
eller andre fond. Din første tanke skal være å 
søke her, sier Joakim Hammerlin. 

NFFs ekstraordinære stipender
Tidligere har NFF hatt særskilte stipendordnin-
ger for grupper og områder de har ønsket å løfte 
fram: debutanter, barne- og ungdomslitteratur, 
innvandrere, natur-, teknologi- og realfagene. 
Komiteene for disse stipendene vil tilbys plass 
i stipendkomiteene til Det faglitterære fond, 
nettopp for å sikre at disse målgruppene og 
-områdene også kommer i betraktning til sti-
pend med den nye ordningen. 
 – Men i all hovedsak blir arbeidet med sti-
pendene som før: Det er kvaliteten på søknaden 
som avgjør. Vi vil alltid vurdere om et prosjekt 
trenger stort eller lite stipend, og vi kommer ikke 
til å smøre stipendkronene tynnere utover selv 
om vi skulle få flere søknader, sier Hammerlin. 

1. Det innføres to årlige søknadsfrister og -behand-
lingsrunder for de fleste prosjektstipend, en på 
våren og en på høsten. Reise- og honnørstipend 
blir ikke berørt av endringene.

2. Følgende stipendordninger slås sammen til én 
felles ordning:
a.  Ordinære prosjektstipend til forfattere (Det  
 faglitterære fond)
b. Debutantstipend (NFF)
c. Stipend til å skrive faglitteratur for barn 
 og unge (NFF)
d. Stipend til forfattere med innvandrerbakgrunn 
 (NFF)
e. Stipend til å popularisere naturvitenskap, real-  
 og teknologifag (NFF)
Aktualitets- og debattstipend, treårig arbeids-
stipend og fortløpende prosjektstipend til overset-
tere blir ikke berørt av endringene.

3. Kravet om å ha skrevet og utgitt 100 sider 
faglitteratur for å kunne komme i betraktning for 
prosjektstipend, oppheves.

4. Aldersgrenser for å komme i betraktning for visse 
prosjektstipend, fjernes.

En kortfattet begrunnelse for forslaget
Med disse endringene håper Det faglitterære fond 
og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterfore-
ning å nå ut til flere søkere og å motta flere gode 
søknader. Stipendordningene våre bidrar til å 
finansiere et stort mangfold av skriveprosjekter 
som kommer det norske samfunnet til gode, og 
er den viktigste økonomiske kilden til utvikling av 
norsk sakprosa. 

Det kan være mange grunner til at arbeidet med et 
manuskript ikke kan settes på vent for å samsvare 
med NFFs og Det faglitterære fonds søknadsrytme. 
To søknadsfrister i året på de fleste prosjektstipen-
dene, gir større fleksibilitet for søkerne.  

Sammenslåing av de fleste av stipendene til en 
felles ordning vil kunne fjerne søkeres tvil om 
hvilken stipendordning deres prosjekt best hører 
inn under. Det kan likevel tas hensyn til særlige 
satsningsområder, ved å oppfordre visse fagkretser 
eller målgrupper spesielt til å søke, og å oppfordre 
stipendkomitémedlemmene til å være spesielt 
bevisst disse fagkretsene og målgruppene i sin 
behandling av søknadene.

I dag faller flere utenfor stipendordningene fordi de 
enten ikke oppfyller kravet om å ha utgitt 100 sider 
faglitteratur og/eller er over 40 år. Mange yngre 
akademikere, men også journalister og andre skri-
bentgrupper, rammes av disse begrensningene.  De 

foreslåtte endringene vil åpne for at alle med gode, 
faglitterære prosjekter kan søke stipend. Dette kan 
på sikt trekke nye medlemmer til foreningen, hvor 
kravet om 100 sider for å oppnå medlemskap, vil 
bli beholdt.

Det er rimelig å anta at omleggingen vil føre til 
et økt tilfang av søknader. Flere søknader vil både 
innebære større konkurranse om midlene som er 
til rådighet og kreve større ressurser til saksbe-
handling. 

Stipendkomiteenes viktigste rettesnor er at sti-
pendene skal resultere i nye, gode sakprosabøker, 
som igjen vil kunne generere nye vederlagsmidler 
til fondet. Ved vurdering av søknadene vil søkernes 
gjennomføringsevne være et meget viktig punkt, og 
forfattere og oversettere som har vist seg å være 
leveringsdyktige, vil ha et konkurransefortrinn. Å 
åpne opp for søkere som ikke har publisert 100 
sider faglitteratur, vil følgelig ikke innebære at vi 
ser bort fra hva søkere har gjort tidligere som forfat-
tere eller oversettere. Dette vil fremdeles være en 
viktig faktor i vurderingen av hvilke søknader som 
skal få støtte. 

Ved å fjerne kravet om 100 publiserte sider vil 
man fristille tid og ressurser til det merarbeidet en 
økning i antallet søknader eventuelt kan utløse. 
Det brukes i dag mye tid i administrasjonen på å 
innhente dokumentasjon på at søkere kvalifiserer 
til stipend ved å ha publisert 100 sider faglitteratur. 

Det faglitterære fonds stipendkomiteer vil trenge 
flere medlemmer. Dette kan løses ved at komite-
ene som vurderer NFF-stipendene, innlemmes i Det 
faglitterære fonds stipendkomité for forfattere og at 
denne komiteen møtes to ganger i året. Det samme 
kan komiteen for oversettere. Alternativt kan det 
etableres to likeverdige komiteer, som har sine 
respektive møter vinter og sommer. En økning av 
antallet stipendkomitémedlemmer vil ikke i seg selv 
innebære økte kostnader, ettersom medlemmene 
av komiteene får betalt per behandlet søknad. Men 
en økning i antall søknader, vil selvsagt også inne-
bære noe større utgifter til stipendkomitéarbeid. 

Skulle det vise seg at søknadsmengden øker mye 
som følge av at mange søker om igjen på prosjekter 
man tidligere har fått avslag på, kan det bli aktuelt 
å innføre regler som f.eks. begrenser adgangen til 
å søke på det samme prosjektet, til én gang per 
kalenderår. 

Det skal stemmes over forslaget på NFFs 
årsmøte 9.-10. april 2016. Det vises til NFFs 
hjemmesider for en mer utførlig redegjørelse. 
www.nffo.no

Årsmøtet inviteres til å vedta følgende
endringer av stipendordningene:
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– Vi var fire stykker som satt rundt lunsjbordet 
i begynnelsen. Men langsomt bygget vi opp 
administrasjonen og gjorde foreningen mer 
profesjonell. Det har vært et privilegium å få 
være med å utvikle organisasjonen, og jeg har 
satt stor pris på friheten som har ligget i denne 
jobben, sier Trond Andreassen. 
 Det som begynte som et opprør ledet av 
Bjørn Bjørnsen mot at faglitterære forfattere 
ikke fikk vederlag for alle kopiene som ble tatt 
av bøkene i utdanningssystemet, og mot at de 
ikke fikk vederlag for alle eksemplarene som sto 
oppstilt i bibliotekene, er nå blitt til en forening 
med 5600 medlemmer. Vi har et faglitterært 

Når Trond Andreassen går av som generalsekretær i NFF, er det etter en hel mannsalder i arbeid for sakprosaen: 
Nøyaktig 30 år etter at han vandret inn i NFFs lokaler som ny generalsekretær i januar 1986, gir han kontoret i 
Uranienborgveien 2 fra seg til sin etterfølger Tore Slaatta. 

fond som deler ut nesten 70 millioner kroner i 
året - over en milliard delt ut i stipender siden 
oppstarten i 1978 - 6000 bøker skrevet, og en 
profesjonell administrasjon på 10 i standsmes-
sige lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo, i et 
hus vi deler med Fritt Ord. De siste 30 årene 
har det vært Trond Andreassen som har vært 
generalsekretær for organisasjonen og nærmest 
synonym med den, bare avbrutt av et kortere 
besøk innom Universitetsforlaget. Andreassen 
har skrevet bestselgeren Bok-Norge, solgt i  
8000 eksemplarer, og som i sosiologisk detalj 
beskriver mekanismene i det litterære systemet 
i Norge. Et system som er kraftig endret siden 
den gang han overtok sjefsstolen i NFF, bare 
34 år gammel: Bransjeavtalen falt i 2005. Siden 
da har en langt mer liberal avtale åpnet for fri-

pris knappe fire måneder etter utgivelsesåret. 
Samtidig har de store kjedene og bokhandlene 
blitt dominerende, bestselgerfokuset sterkere.

Økt status for sakprosa
– Mye har forandret seg siden den gangen jeg 
startet i NFF. Det er ingen tvil om at vi har 
klart å reise statusen til sakprosaen de siste 
årene, og det er noe som har skjedd gjennom 
mange forskjellige tiltak: Vi startet opp tids-
skriftet Prosa for 20 år siden, hvor sakprosa 
skulle anmeldes og behandles som litteratur på 
linje med skjønnlitteraturen. Det har også vært 
viktig å få på plass sakprosaprofessorater ved 
Universitetet i Oslo og Bergen, og å opprette 
studier i faglitterær skriving, ved Høgskolen 
i Oslo og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 

 Tekst: Hilde Østby

TROND OG BØKENE: Trond Andreassen med et knippe utgivelser som har vært viktige for å reise sakprosaens status, blant annet Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 redigert av Egil Børre 
Johnsen og Trond Berg Eriksen. Foto: Hilde Østby

30 år for boka
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Og vi har vært med på å innstifte et stipend for 
sakprosakritikk, sier Trond Andreassen. 
 Medlemsmøtene over hele landet har blitt en 
institusjon under Andreassens tid som general-
sekretær. Prosalonger og egne sakprosafestivaler 
i Oslo og Bergen har også vært med på å øke 
synligheten for sakprosaen. 
 – Det har vært en god spiral der et gjennom-
brudd på et felt gjerne har ført til framgang også 
på andre. Og vi har økt medlemsmassen jevnt 
og trutt, cirka 300 nye medlemmer kommer til 
hvert år. Det at vi har mange medlemmer gir oss 
selvfølgelig tyngde, i tillegg til at vi har frontfor-
fattere som for eksempel Morten Strøksnes og 
Åsne Seierstad. Vi trenger gode forfatterskap, 
og derfor opprettet vi treårige arbeidsstipend for 
frilansforfattere, og håper etter hvert å få flere 
statlige kunstnerstipend. Alt sammen utgjør 
en helhet: Uten medlemmer og synlighet er 
det vanskeligere å ha tyngde ved forhandlings-
bordet, og uten vellykkede forhandlinger har 
vi ikke midler til å gjennomføre nye tiltak, sier 
Andreassen. 

Kopinor var fundamentet
Men det aller viktigste han gjorde da han 
startet i den nye jobben, var å melde NFF inn i 
Kopinor igjen. En kort stund var NFF utmeldt 
og i konflikt med vederlagsorganisasjonen som 
den hadde vært med på å opprette. 
 – Det var uhyre viktig å få oss inn i Kopinor 
igjen. De første fem årene gikk nærmere 60-70 
prosent av tiden med på å jobbe med Kopinor-
saker og forhandlinger om fordeling av vederlag. 
 For uten fundamentet på plass, ville det bli 
vanskelig, det visste han. I år utgjør kopiveder-
laget over 47 millioner kroner, og NFF er den av 
Kopinors medlemsorganisasjoner som mottar 
mest i vederlag; naturlig nok, siden det er fag- og 
lærebøkene som kopieres mest i både skoleverket 
og universitets- og høgskolesystemet. 
 – Det er tre pilarer som har vært ytterst 
viktige for NFF: Det er kopivederlaget, biblio-
tekvederlaget og normalkontrakten. Og de siste 
årene er det en fjerde pilar som har kommet 
til: Innkjøpsordningen for sakprosa, både for 
voksne og barn og de siste årene også oversatt 
sakprosa, sier Trond Andreassen. 
 Fra 2002 til 2005 foregikk aksjonen for å få 
på plass en innkjøpsordning, som foreningen 
ønsker å få opp i 150 titler for voksne årlig inn-
kjøpt til norske bibliotek. Nå ligger ordningen 
på cirka 80 og med nærmere 300 påmeldte 
titler. I den andre enden av skalaen finner man 
norske skjønnlitterære utgivelser, der godt over 
200 titler blir innkjøpt og distribuert til landets 
biblioteker. 
 – Jeg har vært generalsekretær under alle 
kulturministrene vi har hatt i Norge, fra Lars 
Roar Langslet og fram til Torhild Widvey, og 
hver eneste en av dem har hatt et i beste fall 
uavklart forhold til sakprosaen.  Vi har vært 
den skjulte litteraturen, den andre litteraturen, 
sier Andreassen. 
 – Men jeg mener at NFF er Norges største 

Fikk du ikke med deg Trond Andreassens avskjeds-
foredrag? Det ligger ute på NFFs YouTube-kanal: 
https://youtu.be/BVzAAcG2zew

ressursbrønn. Våre medlemmer dekker alle 
deler av samfunnet: skole, akademia, medie-
Norge, og alle kunnskapsfelt du kan tenke deg. 
 – Men hva har drevet deg i alle disse årene?
 – Alt handler vel egentlig og dypest sett 
om en sterk omsut for leseren. Alle skriver for 
å bli lest, og du vil at leserne skal ha tilgang 
på gode bøker og et mangfold av bøker. Jeg er 
selv en lesehest, og få ting kan sammenliknes 
med det å kombinere kunnskapstilegnelse med 
leseglede. Skal leserne få dette boktilbudet, må 
forfattere og oversettere gis vilkår for å skrive. 
Derfor må rettighetene brukes på en god måte – 
til beste for samfunnet. Ingenting i NFF gleder 
meg mer enn alle stipendbøkene som hvert år 
sildrer over det norske samfunn. Det gir en stor 
glede å se lange forhandlinger resultere i alle 
disse flotte bøkene. Derfor er jeg så opptatt av 
det kollektive systemet vi har i Norge.  Det har 
skapt NFF, og Det faglitterære fond har altså 
vært jordmor for 6000 boktitler – så langt. 
 Som president for den europeiske forfat-
terfederasjonen, European Writers Congress i 

årene 2005-2007 (den første faglitterære forfatter 
som hadde dette vervet), har han møtt forfat-
terorganisasjoner over hele Europa, og som del 
av det internasjonale arbeidet bidratt til å få 
opprettet fem faglitterære forfatterorganisasjo-
ner i det sør-østlige Afrika. 
 Nå fortsetter arbeidet på en internasjonal 
arena: 64-åringen skal jobbe i en deltidsstilling 
som internasjonal sekretær i NFF. 
 – Det vil alltid være en blandet følelse 
når man trekker seg tilbake etter 30 år. Og 
kanskje særlig når man gjør det frivillig. Men 
jeg forlater ikke foreningen, som internasjonal 
sekretær vil jeg jobbe for NFF i ennå noen år 
og vil få bruk for mye av min erfaring i dette 
arbeidet. Heldigvis er jeg skrudd sammen slik 
at jeg har lettere for å se framover enn bakover, 
og det håper jeg vil fortsette i mange år til, sier 
Andreassen.

SISTE FOREDRAG: Trond Andreassen holder sitt avskjedsforedrag for en smekkfull sal, som hadde møtt fram for å høre ham oppsum-
mere sine 30 år i bokbransjen. Foto: Lars Aarønæs

Trond Andreassen har jobbet med å initiere forfatterorganisasjoner i Afrika. Nå blir han internasjonal sekretær i NFF framover. 
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– Jeg verken kan eller vil skrive en episk roman, 
selv om jeg liker å bruke litterære virkemidler 
i bøkene mine! 
 Det sier Cecilie Winger, sakprosaforfatter 
for barn, og oversetter. I måneder har vi lett 
med lys og lykte etter noen som kan fortelle 
hva som skjer når forfattere kommer til et for-
lag med et sakprosaprosjekt i hånda, og ender 
som en skjønnlitterær utgivelse på den andre 
siden. Dette skjer med jevne mellomrom, men 
hvordan og hvorfor? Dette er noe mange ikke 
vil snakke om, og når det skjer med prosjekter 
støttet av NFF og Det faglitterære fond, med-
fører det nå dessuten krav om tilbakebetaling 

Når sakprosa blir til skjønnlitteratur
Dette er eventyret om stipender som ble gitt til forfattere som skulle skrive sakprosa, og endte som 
skjønnlitterære bøker i bokhandelen. 

av stipend.  Ved en tilfeldighet forteller Cecilie 
Winger i en uformell samtale om hvordan 
barneboka hennes om Håkon Håkonsson, 
som snart skal ut på Spartacus, først hadde vært 
innom to forlag som ville gjøre den om til en 
roman. Nå skal den endelig ut – som sakprosa.

Formidling for barn
– For meg er det slik at jeg brenner for å 
formidle. Norske barn fortjener gode sakpro-
sabøker. Særlig gutta, de må lære seg å lese, 
ellers havner de bakpå i det norske utdannings-
systemet. Og mange av dem liker aller best å 
lese sakprosa, sier Winger.
 Hun lot seg ikke overtale, og ga ikke opp.
 – Jeg er dreven, og har selvtilliten til å 

fortsette å sende til forlag, til å si at jeg ikke 
vil prøve å skrive en roman, selv om jeg vet at 
sakprosa for barn er aller nederst på rangstigen, 
muligens like over dikt for barn. Så det er ingen 
grunn til å sette av våren til lanseringsinter-
vjuer. Men jeg vet at bøkene leses og jeg har stor 
glede av å dra rundt på skoler i regi av Norsk 
forfattersentrum. Det er utrolig viktig at det 
skrives god sakprosa på norsk for barn, at det 
ikke bare oversettes masseproduserte dinosaur-
bøker fra engelsk, sier Winger, som kjenner det 
litterære systemet godt, som tidligere leder av 
Oversetterforeningen.
 – Det er på tide at forlagene slår seg 
sammen og gjør noe, protesterer. For grunnen 
til at de heller vil ha skjønnlitterære bøker er 

BLE SKJØNNLITTERATUR: Gambettas kurér startet som en 
sakprosabok, men endte som roman.

SAKPROSA SOM IKKE BLE ROMAN: Cecilie Winger ville 
skrive om Håkon Håkonssen, men ikke som roman. Endelig 
skal boka ut, som sakprosa. Foto: Hilde Østby

 Tekst: Hilde Østby
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jo at de mener det er for risikabelt å melde opp 
sakprosatitler til innkjøpsordningen. Potten for 
sakprosa for barn og ungdom er stadig min-
kende, og da kan bøkene være så gode de bare 
vil. Og jo færre titler som meldes opp, desto 
enklere er det å beskjære potten ytterligere, 
påpeker Winger. 

Mye på spill
– Det er veldig mye som står på spill her: dette 
er framtidens lesere! Og det er innkjøpsordnin-
gen for denne litteraturen som er blitt kuttet! 
Utgis det ikke titler fordi forlagenes utgivelser 
ikke blir innkjøpt, betyr at det denne litteratu-
ren er inne i en ond spiral, sier Winger.
 Det er både sakprosa for barn og sakprosa 
for voksne som blir til skjønnlitteratur etter en 
runde innom forlagene. 
 – Grunnen til at forlagene foretrekker å 
melde opp romaner er økonomisk, fordi den 
skjønnlitterære innkjøpsordningen er automa-
tisk, ikke selektiv, så det er mye større sjanse 
for å bli innkjøpt. Og forfatterne lar seg lokke 

av at royaltyen er høyere. Dette gjelder både 
voksenbøker og barnebøker, men kanskje mest 
sistnevnte, sier hun. 

Den utrolige historien om en ballong
Et eksempel på en sakprosabok for voksne som 
ble til roman er Gambettas kurér (Aschehoug, 
1996). Boka forteller en utrolig historie, med 
utgangspunkt i Paris som i 1870 er beleiret av 
tyske tropper. Men pariserne ga ikke opp, de 
visste at ute i Tours sto krigsminister Leon 
Gambetta klar med sin store arme og ventet på 
å få komme til unnsetning. Den 24. november 
klatret løytnant Bezier og ingeniør Rolier om 
bord i en luftballong med ordre fra general 
Trochu til Gambetta om å starte slaget om 
Paris. Men ballongen ble tatt av en kraftig 
vinterstorm, kom helt ut av kurs og endte på 
det snødekte Lifjell, i Norge!
 – I utgangspunktet hadde vi tenkt å skrive 
en ren dokumentar om denne historien. Men 
så ble vi enige om, i samråd med Aschehoug, 
at vi skulle lage en dokumentarroman, ikke en 
ren skjønnlitterær bok, men en roman basert 
på sanne hendelser, forteller Torstein Bjaaland, 
som sammen med Per Paaske Gulbrandsen fikk 
navnet sitt på en roman, ikke en sakprosautgi-
velse, etter å ha fått stipend fra Det faglitterære 
fond. 

Å skrive inne i hodet til noen
– Boka vår er bygget opp på et stort kildearbeid 
og har også avsnitt som ikke direkte bygger på 
fakta. Svetlana Aleksijevitsj fikk Nobelprisen 
nylig for sine dokumentarromaner, hvor det 
er diktet mye inn i faktaene. Forskjellen på en 
ren sakprosautgivelse og det å skrive en doku-
mentarroman, er jo det at man kan gå «inn i 
hodet» til karakterene og beskrive det de tenker. 
Dessuten kan en dikte der kilder mangler. Det 
blir mer og mer vanlig å skrive sånn som dette, 
og kanskje hadde Gambettas kurér blitt vurdert 
som sakprosa om den hadde blitt utgitt i dag, 
sier Bjaaland. 
 – Men kan du ikke løse det med å skrive 
underveis hva karakterene kunne ha tenkt, 
hvordan noe kunne vært? Må du egentlig skrive 
en fiksjon? 
 –  Jeg syns Gambettas kurér ble mer lesbar 
da den ble roman. I etterordet gjør vi jo tydelig 
rede for hvor vi dikter og hva som er basert på 
fakta. Vi forklarer altså hvordan boka er skrudd 
sammen og hva leseren skal tro på eller ikke. 
Men det å si «dette kunne ha skjedd», når du 
er inne i en fortelling, gjør det jo veldig tydelig 
for leseren at de skal rykkes ut av den, illusjonen 
brytes. Som leser kan du ikke bli revet med når 
det hele tiden er forbehold, sier Bjaaland. 
 – Det var befriende å skrive denne historien 
som roman. Dette er en vanskelig diskusjon, 
men jeg liker dokumentarroman, sier Bjaaland, 
som tror sjangeren vil bli bedre forstått i fram-
tiden. 

Sier ja til sjangerblandinger
– Jeg er ikke enig med Bjaaland i at Aleksi-
jevitsj’ bøker er dokumentarromaner. I for 
eksempel Bønn for Tsjernobyl er det menneskene 
selv som forteller sine historier gjennom forfat-
teren, Aleksijevitsj legger ikke til noe mer enn 
det hun blir fortalt av dem hun intervjuer, sier 
Ausland. 
 – Vi har ikke noe imot at forfattere og 
oversettere prøver seg i ulike sjangre og sjanger-
blandinger, det kan noen ganger bli spennende 
og nyskapende. Vi skulle også gjerne sett at 
bøker kun ble vurdert utfra kvaliteten, ikke 
utfra om de blir definert som skjønnlitteratur 
eller sakprosa. Men de økonomiske struktu-
rene i det litterære systemet er bygget opp om 
innkjøps- og vederlagsordningene, og sakprosa 
og skjønnlitteratur har til dels helt forskjellige 
ordninger, sier Marit Ausland, seniorrådgiver 
i NFF og Det faglitterære fond. 
 – Vi har på vegne av faglitterære forfattere 
og oversettere fått tillit til å forvalte Det faglit-
terære fonds midler. Derfor må vi sørge for at 
bøker vi gir stipend til, genererer midler inn 
igjen til fondet, det vil si bøker som faller inn 
under sakprosasjangeren, sier Ausland.
 Hun har ingen statistikk over hvor mange 
forfattere som i løpet av årene har fått stipend 
til å skrive sakprosa, men som har endt opp med 
å levere skjønnlitterære bøker. Men de som gjør 
det, må nå betale tilbake stipendet. 
 – Det er mulig jeg er blitt mer og mer 
oppmerksom på problemstillingen med årene 
og av den grunn legger mer merke til det. Men 
jeg synes at det virker som om flere nå enn før 
har et mer ubevisst forhold til sjangre – at de 
ofte kan finne på å søke om å skrive «doku-
mentarroman» eller skriver at de skal benytte 
seg av «skjønnlitterære virkemidler», mens de 
mener «litterære virkemidler». Romaner kan 
vi selvfølgelig ikke støtte, uansett hvor mye 
realhistorie som ligger i bunn. Det å jobbe 
med sjangerblandinger krever stor forståelse 
for sjangerdefinisjonene. Når det kommer til 
stykket, er det ikke mange som egentlig mestrer 
det, sier Ausland. 

SER MER AV DET: Marit Ausland ser det oftere, at forfattere 
søker om penger til sakprosa som ender som skjønnlitteratur i 
bokhandelen. Foto: Hilde Østby



 

Norsk sakprosafestival arrangeres av Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening 
og skal synliggjøre at sakprosa er litteratur, 
skrevet av forfattere som tar litterære valg. I 
år var temaene for festivalen andre verdens-
krig, biografi, homohistorie og feminisme og 
programkomiteen for festivalen hadde utpekt 
en jury som skulle lage listen med ti titler; en 
nesten umulig oppgave.
 – Det kanskje viktigste med en sånn liste er 
å se hvilke emner som ikke er dekket med gode 
bøker ennå, sier juryleder Espen Søbye.
 Juryen fikk i oppgave å «utpeke de 10 
bøkene som har formet og endret vårt syn på 
krigen». De tre i juryen er historiker, forfatter 
og kritiker Espen Søbye, professor emeritus 
Hans Fredrik Dahl og Synne Corell, som 
nettopp har fullført en doktorgrad om krigslit-
teraturen. Se hele lista til høyre! Lista er ikke 

Under åpningen av Norsk sakprosafestival på Litteraturhuset i Oslo lørdag 
24. oktober presenterte juryleder Espen Søbye og jurymedlemmene 
Synne Corell og Hans Fredrik Dahl en liste på 10 bøker som de mener 
er de mest betydningsfulle skrevet i Norge om andre verdenskrig. 
Festivalen hadde 40 forfattere fra inn- og utland på plakaten og var 
gratis og åpen for alle.

rangert, men presentert kronologisk etter når 
bøkene er skrevet.
 Arbeidet med lista skulle vise seg å bli 
omfattende. Juryen ble nedsatt i våres og har 
brukt et halvt år på arbeidet med å finne det 
de mener er de ti mest betydningsfulle bøkene 
skrevet om andre verdenskrig.
 – De første månedene brukte juryen på å 
bygge opp en lang liste med mulige kandidater, 
på det lengste nærmet den seg 100 titler. Fra i 
sommer måtte vi begynne å kutte lista ned. Det 
skjedde i første omgang ved at vi hver for oss 
satt stjerner ved de bøkene vi mente var viktige. 
De som fikk tre stjerner var garantert på lista, 
men det var faktisk kun to som fikk tre stjerner. 
Deretter var det å bruke eliminasjonsmetoden, 
og sørge for at de viktigste områdene ble med, 
sier Espen Søbye.

 Tekst: Hilde Østby

Har kåret de ti mest betydningsfulle 
bøkene om andre verdenskrig

JURYEN: Kritiker og forfatter Espen Søbye var juryleder, Synne Corell som har doktorgrad på litteratur om krigen og professor emeritus 
Hans Fredrik Dahl satt i juryen som under Sakprosafestivalen i Oslo i oktober kåret de ti mest betydningsfulle bøkene om andre verden-
skrig. Foto: Hilde Østby
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Her er de ti bøkene!
Begrunnelser for titlene ligger på våre nett-
sider. Listen er ikke rangert, men satt opp 
kronologisk etter når bøkene er kommet ut.

Se Espen Søbye presentere lista og paneldebatten 
som fulgte med Marte Michelet, Synne Corell og 
Ole Kristian Grimnes på NFFs YouTube-kanal! 
https://www.youtube.com/watch?v=m3A0o3oVrW8

Lise Børsum, 
Fange i  Ravensbruck, 
Oslo 1946

Helge Krog, 
6te kolonne -? Om den 
norske storindustriens 
bidrag til Nazi-Tysklands 
krigføring, Oslo 1946.

Asbjørn Sunde, 
Menn i mørket, 
Oslo 1947.

Magne Skodvin, Striden 
om okkupasjonsstyret i 
Norge fram til 25.sep-
tember 1940, Oslo 1956.

Herman Sachnowitz 
(og Arnold Jacoby), 
Det angår også deg, 
Oslo 1976.

Bjørn Bjørnsen, 
Det utrolige døgnet, 
Oslo 1977.

Guri Hjeltnes, Hver-
dagsliv, Bd. 5, Norge 
i krig. Fremmedåk og 
frihetskamp 1940-1945. 
Hovedredaktør Magne 
Skodvin, Oslo 1987.

Eystein Eggen, 
Gutten fra Gimle, Et 
NS-barns beretning, 
Oslo 1993.

Anne Eriksen, Det var 
noen annet under 
krigen. 2. verdenskrig 
i norsk kollektivtradi-
sjon, Oslo 1995.

Marianne Neerland 
Soleim, Sovjetiske 
krigsfanger i Norge 
1941-1945, Antall, orga-
nisering og repatriering, 
Oslo 2009.
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For tredje gang inviterer vi til verdens eneste 
oversettertriennale! Festivalen Oversatte dager 
arrangeres hvert tredje år, og forrige gang var 
det til fulle hus. Denne gang inviterer vi til 

Verden er en oversetter unna!
18.-20. februar blir det for tredje gang arrangert Oversatte dager! 
På Litteraturhuset inviterer Norsk Oversetterforening og NFF i 
samarbeid til hele 50 arrangementer om og med oversettere!

cirka 50 arrangementer på Litteraturhuset i 
Oslo og prisutdeling av Språkgledeprisen! 
Programmet blir ferdig i begynnelsen av januar, 
sjekk nettsiden www.oversattedager.no

Sakprosafestivalen i Bergen hadde invitert 
verden inn den siste lørdagen i november, og 
bergenserne fikk oppleve sakprosa på sitt ster-
keste og mest aktuelle: Temaet for festivalen 
var usynlighet, og handlet blant annet om 
afrikansk feminisme og hverdagsrasisme, samt 
om flyktninger og Europas håndtering av dem. 

Den humanitære krisen i Syria og flyktningstrømmen til Europa 
gjennomsyret sakprosafestivalen Verden i Bergen 28. november. Med få 
unntak aktualiserte alle arrangementene flyktninger og krig, med temaet 
usynlighet som bakgrunnsteppe. – Ser man ikke flyktningebåtene, finnes 
de ikke, sa Simen Ekern om båtflyktningene, og fortalte om hvordan 
rederier har omdirigert trafikken sin for å unngå flyktningebåtene.

Salen var full da forfatter Tomm Kristiansen 
var del av Verden på lørdag-panelet og disku-
terte Europa-krisen fra et politisk, økonomisk 
og miljømessig perspektiv, sammen med forfat-
terne Ellen Engelstad, Simen Ekern, Fredrik 
Græsvik og Espen Stueland. 
 Finsk-nigerianske Minna Salami satte afri-
kansk og vestlig feminisme opp mot hverandre 
i sitt foredrag under festivalen. Det var også full 

 Tekst: Nina Schiøtz Solseth

En hel verden besøkte 
Litteraturhuset i Bergen

EUROPA I KRISE: Diskusjon med fra venstre Ellen Engelstad, Fredrik Græsvik, Tomm Kristiansen, Espen Stueland og Simen Ekern under 
sakprosafestivalen Verden i Bergen lørdag 28. november. Foto: Nina Schiøtz Solseth

sal da Bushra Ishaq, Sindre Bangstad og Tor-
geir Skorgen diskuterte hva rasisme egentlig 
er, med utgangspunkt i Bangstad og Døvings 
bok Hva er rasisme. –Mens ytringsfrihet betyr 
å også kunne kritisere muslimer, blir det farlig 
når vi lar generaliseringen ta overhånd - da blir 
vi usynlige for hverandre, sa Bushra Ishaq.
–Berlinere har en ekstrem forståelse for flykt-
ninger, hevdet Erle Marie Sørheim, som åpnet 
programposten «Jorden rundt på 80 minutter» 
der hun med utgangspunkt i sin bok Berlin 
fortalte de tre tunnelene hun har i kjelleren 
sin, som ble brukt til å smugle folk fra Øst- til 
Vest-Berlin. 
 Festivalen ble avsluttet med en urfremfø-
ring av fire sterke, nyskrevne bestillingsverk 
om usynlighet. Laila Guerreiro fra Argentina 
leste sin tekst om hvordan å få frem de sårbare 
historiene som journalist, ved å være usynlig. 
Simen Ekern snakket om båtflyktningene, 
mens fribyforfatteren Manal al-Shayk frem-
førte en sår og ærlig tekst om hvordan hun var 
usynlig som barn, men altfor synlig som voksen 
poet, og som et resultat satt på dødslistene til 
myndighetene i Irak. Hun aktualiserte en fri-
byforfatters paradoks: man kan skrive under 
pseudonym i hjemlandet sitt og beholde sine 
lesere, eller man kan skrive fritt som seg selv i 
en friby, uten lesere. Uansett er man verken helt 
synlig eller helt levende. Britisk-nigerianske 
Soo Naro-Wiwa avsluttet dagen med en tekst 
om hvordan vi bare ser det vi ønsker å se.

FINSK-NIGERIANSK FEMINISME PÅ FESTIVALEN VERDEN I 
BERGEN:  Finsk-nigerianske Minna Salami satte afrikansk og 
vestlig feminisme opp mot hverandre i sitt foredrag under 
festivalen. Foto: Nina Schiøtz Solseth
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Det er svært sjeldent at en debutant nomineres 
til en av bok-Norges gjeveste priser, Bragepri-
sen. Journalist Åse Brandvolds dokumentarbok 
En flukt som aldri tar slutt. 43 afghanske asyl-
historier kom ut i september, og ble like etter 
belønnet med en Brage-nominasjon. Da boka 
endelig kom ut, åtte år og to barn etter at forfat-
teren først startet prosjektet, var den på bare 
181 sider; en nett liten gul bok om skjebnene 
til de unge afghanske flyktningene som skapte 
overskrifter da de gikk den såkalte Asylmarsjen 
fra Trondheim til Oslo, og hvordan det gikk 
med dem etterpå.

Debutanten som ble 
Brage-nominert
Åse Brandvold møtte de 43 afghanske asylsøkerne for første gang i 2007. 
Åtte år og to barn senere kunne debutboka En flukt som aldri tar slutt 
lanseres, og ble mottatt med intet mindre enn en Brage-nominasjon.

 – Jeg har hatt en veldig streng redaktør, hel-
digvis, boka kunne jo vært fire ganger så tjukk! 
Jeg kunne helt sikkert jobbet meg enda mer inn 
i dette som et forskningsprosjekt, men jeg er 
journalist. Jeg ville ikke bruke intervjuskjemaer, 
kontakten min med flyktningene har aldri vært 
så systematisk. Og jeg ville bruke meg selv i 
skrivinga, jeg er også en person i boka og det 
har vært viktig, fordi det gjør det lettere for 
leseren å identifisere seg. Jeg vil skrive nært på, 
men jeg som er en norsk kvinne kan ikke gå 
inn i hodene til disse afghanske mennene, sier 
Brandvold. 
 Hun fulgte de 43 flyktningene i åtte år. 
Hun sporet opp menn som hadde blitt spredt 
for alle vinder, til herberger i Kabul og helt ut 

 Tekst: Hilde Østby

i en synkende båt utenfor Java. Brandvold har 
jobbet med asylfeltet i 10 år, som journalist i 
Klassekampen. Boka er også en innføring i 
norsk asylpolitikk.
 – Det er klart jeg kunne funnet fram skjeb-
nene til kvinner og barn og laget en ordentlig 
tåreperse. Men de mest vanlige flyktningene i 
dag er unge, afghanske menn, det er dem det er 
flest av. Jeg ville stole på at vi klarer å se deres 
menneskelighet også, selv om mange oppfat-
ter unge, mannlige flyktninger som truende. 
Etter å ha skrevet boka er jeg mer sikker enn 
før på at jeg syns Norge skal ha en mer liberal 
asylpolitikk. Med innstrammingene som nå 
gjennomføres, går vi i feil retning. For asylsø-
kerne vi gir avslag, blir ikke borte. De kommer 
igjen eller går under jorda. Da er det bedre at 
de får en sjanse med en gang og blir en ressurs. 
Fokuset må være på å skape et godt samfunn 
med de menneskene som uansett vil komme, 
sier Brandvold. 
 – Men jeg har først og fremst ønsket å vise 
at dette dreier seg om enkeltmennesker – som 
Asylmarsjen også handlet om. Marsjen handlet 
ikke om å få opphold, det var noe disse asylsø-
kerne gjorde for å bli sett på som mennesker, 
og vise at de ikke hadde noe å skjule, at det ikke 
var noe kriminelt ved dem, sier hun. 
 Til arbeidet med boka fikk hun to måneds-
verk i debutantstipend fra NFF, 50 000 kroner. 
Hun fikk også støtte fra Fritt Ord. 
 – Men det har jo kostet mye. Jeg har sittet 
gjennom to foreldrepermisjoner og skrevet og 
researchet denne boka. Jeg tenker på meg selv 
først og fremst som journalist, men jeg klarte 
ikke å yte materialet mitt rettferdighet med 
bare avisartikler. Og det fine med å skrive bok 
er at man kan bruke andre virkemidler, skrive 
lenger, bruke mer plass på skildringer og bygge 
karakterer, sier Brandvold.
 Men selv om skrivingen av boka har vært 
givende, er hun usikker på om hun skal skrive 
flere bøker.
 – Akkurat nå er det skummelt å tenke på 
neste bok. Men det er jo noen ting jeg ønsker å 
undersøke litt mer, sier hun. 

FULGTE FLYKTNINGENE: Åse Brandvold har skrevet om asyl- og flyktningeprob-
lematikk for Klassekampen de siste ti årene. Da hun dekket Asylmarsjen fra Trond-
heim til Oslo i 2007, visste hun ikke at det skulle bli utgangspunktet for en bok. 
FOTO: Eivind Volder Rutle

DE TRE ANDRE BRAGE-NOMINERTE 
I KLASSEN SAKPROSA ER: 

• Guro Hoftun Gjestad: Storbarnsliv. Om 
å vokse opp med barn.

• Arne Schrøder Kvalvik: Min fetter Ola 
og meg

• Morten A. Strøksnes: Havboka. Eller 
Kunsten å fange en kjempehai fra en 
gummibåt på et stort hav gjennom fire 
årstider

NB: Brageprisen var ikke utdelt da NFF-
Bulletin gikk i trykken. Vil du vite hvem 
som vant prisen for beste sakprosabok, 
er det bare å gå inn på www.nffo.no
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Det hele begynte med etableringen av Norske 
faglitterære oversettere på Ingeniørenes hus i 
Oslo, desember 1983. Etter modell av de faglit-
terære forfatterne som i 1978 hadde fått sin egen 
forening og forvaltet kopi- og bibliotekvederlag 
for sine medlemmer, skulle også de faglitterære 
oversetterne få de vederlagene de var berettiget til.
 – Jeg pleier ikke å være så modig, men den 
gangen rakk jeg opp hånda og ble med i styret 
i den nye foreningen, forteller Elisabet Mid-
delthon, som var leder da oversetterne deltok 
på årsmøtet til de faglitterære forfatterne i 1990 
og for første gang var del av det nye NFF. 
 Etter sju år alene som Nfo, og flere år i 
kontorfellesskap med NFF, ble oversetterne 
og forfatterne slått sammen til NFF, som en 
naturlig følge av det allerede velfungerende 
samarbeidet. Og helt fra starten i 1990 ble Berit 
Knudsen i NFFs administrasjon oversetternes 
egen konsulent. 
 – Det var jo egentlig flaks! Jeg visste ikke 
helt hva jeg gikk til, men det har vært en spesi-

25 år med oversettere
Forfattere og oversettere feiret på Oversetterseminaret i november 25 års 
bryllupsdag for sammenslåingen av Norsk faglitterær forfatterforening 
(NFF) og Norsk faglitterær oversetterforening (Nfo). 

elt hyggelig jobb, forteller Berit Knudsen, som 
gikk av med pensjon i NFF for tre år siden. 
 Da hadde hun vært oversetterkonsulent i 
over 20 år. 
 –  Blant høydepunktene er jo oversetterak-
sjonen, hvor oversetterne streiket og fikk hevet 
honorarene sine. Og det årlige Oversetterse-
minaret på Soria Moria er også et høydepunkt 
for mange. Oversetterne er ofte frilansere, så 
Oversetterseminaret er deres «julebord», sier 
Berit Knudsen. 
 – Vi har en veldig god kontakt oss overset-
tere imellom i NO og NFF. Og oversetterak-
sjonen styrket samholdet og var identitetsska-
pende, sier Elisabet Middelthon. 
 – På disse 25 årene har jo oversetterne fått 
bedre kår, med stor styrke ved forhandlinger og 
bedre og mer standardiserte avtaler, sier Berit 
Knudsen. 

 Tekst: Hilde Østby

25 ÅR MED OVERSETTERNE: Elisabet Middelthon og Berit Knudsen har vært med siden starten, da oversetterne ble del av NFF. Nå er det 
500 oversettermedlemmer i foreningen. FOTO: Hilde Østby

Høydepunkter fra 
Oversetterseminaret 
7.-8. november

BIBELSK TEMA: Oversetterseminaret hadde fått en bibelsk 
overskrift, «I begynnelsen var ordet», og besøk av professor i 
bibelfag og jødiske studier, Torleif Elgvin, som holdt foredrag om 
Bibel-referanser. Inger Sverreson Holmes. Foto: Merete Franz

ETYMOLOGER: Kristin Fridtun og Yann de Caprona samtalte om 
etymologi med forfatter og oversetter Audhild Solberg (t.h.). 
Foto: Merete Franz

SÆRSKRIVINGSFEIL: André Ulveseter har startet Facebook-aks-
jonen «Bilder i kampen mot særskrivingsfeil, og viste eksempler 
på at lammelår fort kan bli til lamme lår. Foto: Merete Franz

TALER OG MIDDAG: Den årlige middagen er et av Oversetter-
seminarets største høydepunkter. 100 oversettere samlet rundt 
bordene borger for ordrike samtaler. Foto:Merete Franz
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Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 17.09.2015-20.11.2015, skrevet eller oversatt med 
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står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)

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

Pr. september 2015 har nærmere 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.

STIPENDBØKER

Jarle Rasmussen
Norske fugler i byer og 
tettsteder
145 sider
Kagge forlag, 2015
ISBN: 9788248915003

Hvis du stikker hodet ut av vinduet i et villastrøk 
og ser eller hører en fugl, er det over nittini prosent 
sannsynlighet for at du vil finne den her i denne boka. 
Tre av fire nordmenn bor i byer og tettsteder, og her 
finner du også over halvparten av landets hekkende 
fuglearter. Helt siden de første menneskene ble bo-
faste, har folk og fugl levd tett sammen, og slik er det 
fortsatt. Denne boka er skrevet for deg som har lyst 
til å bli litt kjent med dine bevingede naboer i hager, 
parker og takrenner. Hvert kapittel er viet en fugl el-
ler en gruppe fugler. Sammen med teksten finner du 
bilder som er tatt av fuglefotografen Terje Kolaas, og 
en faktaboks med noen generelle opplysninger om 
arten. I boksen finner du også det nummeret som 
knytter fuglen til fuglesangen du kan lytte til ved å 
bruke avspilleren.

Dag O. Hessen, Thore Lie og 
Nils Chr. Stenseth
Mendels arv. Genetikkens æra
435 sider
Gyldendal Norsk Forlag, 2015
ISBN: 9788205458185

I 1865 presenterte Gregor Johann 
Mendel (1822-1884) resultater av 

sine krysningsforsøk med erteplanter.  De la grunn-
laget for det som siden er kjent som Mendels arvelo-
ver. 150 år senere kan du levere en blodprøve til et 
kommersielt selskap og få din genetiske skjebne – et 
stykke på vei – tilbake på en iPad. Forskerne kan også 
nøste opp genetisk slektskap på detaljnivå, fra dagens 
mennesker tilbake til roten av livets tre. Hvordan skal 
vi forholde oss til denne kunnskapen, og ønsker vi 
den? Da den genetiske informasjonsgangen fra DNA 
via RNA til proteiner var klarlagt tidlig på 1960-tal-
let, anså man at «gåten var løst», men siden har nye 
spørsmål dukket opp i en økende strøm. I dag vet vi 
at genene utgjør mindre enn to prosent av vårt eget 
arvestoff, så hva gjør alt det andre der? Epigenetikk 
er blitt et moteord, men hva er det egentlig – og hvor 
viktig er det? Arven etter Mendel er sentral i alt fra 
matforsyning til kreftforskning. De første syntetiske 
organismer har sett dagens lys, og det er bare begyn-
nelsen på en ny æra. Og hvilke etiske spørsmål reises 
på grunnlag av alt dette? Mendels arv utgis i forbin-
delse med Mendel-jubileet i 2015 og inneholder bi-
drag fra noen av landets fremste forskere innenfor fel-
tet. Den gir rik mulighet til å oppdatere seg på hvilken 
vei vi beveger oss – i rask fart – i biologiens tidsalder.

Biljana C. Fredriksen
Begripe med kroppen. Barns 
erfaringer som grunnlag for 
all læring
332 sider 
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 9788215021010

Boka formidler et helhetlig syn 
på små barns læring og viser hvilken betydning 
kropp, følelser og forestillingsevner har for læring. 
Forfatteren gir en rekke eksempler på hvordan barn 
lærer når de undersøker ulike materialer og leker 
sammen med andre. Eksemplene er hentet fra forfat-
terens doktorgradsstudie, hvor hun forsket med 3-5 
år gamle barn på deres læringsprosesser. Eksemplene 
synliggjør hvordan barns unike kombinasjoner av 
personlige erfaringer bidrar til at de opplever egen 
kunnskapsutvikling som meningsfull og ser seg selv 
som en verdifull person for fellesskapet. Boka bygger 
på ny internasjonal og tverrfaglig forskning om krop-
pens forutsetninger for læring. Gjennom konkrete 
eksempler viser forfatteren hvordan barn lærer av 
egne erfaringer og hvordan denne læringsformen er 
avhengig av de voksnes respekt og anerkjennelse; hvis 
de voksne rundt barnet ikke forstår og fullt ut aner-
kjenner barns kompetanser, vil disse kompetansene 
gå tapt. Det dreier seg om kompetanser som opp-
merksomhet, fantasievner og problemløsningsevner 
som har nære forbindelser med mestring, motivasjon 
til læring og opplevelse av å ha et meningsfullt liv.  
Dagens internasjonale utdanningstrender prioriterer 
de typer kunnskaper som av kortsiktige økonomiske 
grunner antas å være mest viktige. Dette skjeve foku-
set undertrykker et helhetlig læringssyn og ødelegger 
grunnleggende kompetanser som er nødvendige for 
at mennesker skal klare seg i en verden i stadig end-
ring. Disse kompetansene er ennå intakte hos små 
barn og kan reddes hvis barnehagelærere, og andre 
som omgås barna, er villige til å revurdere sine hold-
ninger og støtte barns helhetlige læringsprosesser.
Boka retter seg inn mot to av kunnskapsområdene 
i den nye barnehagelærerutdanningen: Barns utvik-
ling, lek og læring, samt Kunst, kultur og kreativitet. 
Den inviterer til kritisk refleksjon om egne hold-
ninger og roller. Boka er også nyttig for profesjons-
utøvere i barnehagen, lærere i grunnskolen, foreldre, 
politikere og alle andre som er opptatt av utdanning 
og barn.

Benja Stig Fagerland og 
Ingvill Bryn Rambøl
SHEconomy – din, min og vår 
business
153 sider
Fagbokforlaget, 2015
ISBN: 9788245015768

SHEconomy – din, min og vår busi-
ness handler om det forretningspotensialet som ligger 
i kvinnelig lederskap, og om å ta kvinnene på alvor 
som forbrukere og en politisk maktfaktor. Boka viser 
hvordan kvinnene stemmer og bestemmer – og hvor-
dan man best kan utnytte dette til å bedre konkur-
ranseevnen og lønnsomheten samt håndtere viktige 
samfunnsutfordringer.  Boka peker på at kvinner er 
big business. De som innser det, kan virkelig flytte 
markedsandeler, vinne stemmer, skape verdier og 
styrke bunnlinjen. Kvinners voksende økonomiske 
og politiske makt kommer til å innovere måten vi 
tenker forretninger, produkter og politikk på. Mens 
vi i det forrige århundret opplevde hvilken forand-
ring det var for både staten, markedet og samfunnet 
at kvinnene kom ut på arbeidsmarkedet, vil vi i det 
neste århundret være vitne til resultatet av det neste 
skrittet i denne utviklingen, nemlig hva det betyr når 
kvinnene blir likeverdige medspillere på maktens 
og pengenes arena. Derfor er SHEconomy din, min 
og vår business! Boka bør leses av alle nåværende og 
fremtidige beslutningstakere i private og offentlige 
virksomheter, politiske partier og medier, som vil 
være med på å konkurrere om vår tids største ubrukte 
potensial – nemlig kvinnene.

Simen Ekern
Europeere
302 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202398897

Kampen om Europas framtid er 
både intens, skremmende og under-
holdende, og i denne boka møter vi 

hovedpersonene. Da Simen Ekern flyttet til Brus-
sel som utvekslingsstudent på slutten av 1990-tallet, 
var stemningen optimistisk. «Erasmusgenerasjo-
nen» skulle sørge for et nytt Europa, der nasjonale 
forskjeller var mindre viktige enn ideen om en har-
monisk europeisk framtid. Da han kom tilbake til 
EU-hovedstaden som journalist ti år senere, snak-
ket folk om «en fortapt generasjon» i stedet. Euro-
peere handler om krisen som har rammet Europa. 
Den vanskelige økonomiske situasjonen har gitt stor 
plass til politiske entreprenører med vidt forskjellige 
ideologiske prosjekter. Ekern tar leseren med til ita-
lienske populister, skotske separatister og ungarske 
ekstremister. Han snakker med Brussel-byråkrater, 
franske patrioter - og en gresk krimforfatter som har 
sitt eget, originale syn på hvem som er de skyldige i 
fortellingen om Europas problemer.

Vibeke Irene Løvold
Brækhus’ Omsetning og 
kreditt I: tvangsfullbyrdelse, 
gjeldsforhandling og konkurs
304 sider
ISBN: 9788215021744
Universitetsforlaget, 2015

Omsetning og kreditt 1 er en frem-
stilling av de prosessuelle reglene 

om gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven 
og gjeldsordningsloven, samt av reglene om enkelt-



forfølgning i tvangsfullbyrdelsesloven. Herunder 
behandles også vilkårene for å åpne konkurs og 
gjeldsforhandling, tvangsfullbyrdelseslovens regler 
om tvangsgrunnlag og virkningene av at gjeldsfor-
følgning er iverksatt.3. utgave av boken kom ut i 1991. 
Siden den gang har det skjedd omfattende lovendrin-
ger innen gjeldsforfølgningsretten. Tvangsfullbyr-
delsesloven 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 tings-
retten, panteretten og den materielle konkurs- og ek-
sekusjonsretten 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 lovrådgi-
ver i Justisdepartementet og konstituert lagdommer i 
Hålogaland lagmannsrett. Hun har også gitt ut bo-
ken «Utleggstrekk» (2008).

Charlotte U. Johannessen 
og Eva Mikkelsen
Relasjonsbygging i barneha-
gen. Utvikling av samhand-
lingskompetanse mellom 
barnehage, barnevern og 
foreldre
197 sider
Gyldendal Akademisk, 2015
ISBN: 9788205473874

Hvilke ferdigheter og verktøy trenger du som jobber i 
barnehage og barnevern for å ivareta et barn som har 
det vanskelig? I denne boka belyser og drøfter Johan-
nessen og Mikkelsen disse og nærliggende temaer. 
Selv om samfunnsrollene er svært ulike, er barneha-
gen og barnevernet naturlige samarbeidspartnere. 
For begge parter står barnets beste og barnets behov 
sentralt. Men for sammen å se barnet, er det nødven-
dig at barnehagen og barnevernet utvikler samhand-
lingskompetanse. At barnehagen og barnevernet blir 
bedre kjent med hverandres arbeidsmetoder, bidrar 
til å skape et klima for tidlig innsats overfor barn og 
foreldre. Det gode grunnlaget for samhandling ska-
pes gjennom gjensidig forståelse, respekt og bevisst 
relasjonsbygging.

Asle Toje
Jernburet. Liberalismens krise
288 sider
Dreyers Forlag, 2014
ISBN: 9788282651103

Hvorfor utkontraktere folkestyret 
til Brussel? Fordi det lønner seg. 
Hvorfor akseptere frihandel som 
fører til tap av jobber? Fordi det 

lønner seg. Hvorfor godta kontinuerlig masseinn-
vandring? Fordi det lønner seg. Men hva hvis det 
ikke lønner seg? Da vil slutningene som er stablet 
oppå dette fundamentet vakle. Etter et tiår med stag-
nasjon er elitenes liberale internasjonalisme på kant 
med folkeviljen. Folk spør seg om det virkelig er sant 
at felles grenser må bety åpne grenser? Skal men-
neskene tjene økonomien, eller omvendt - er stadig 
større ulikhet prisen vi må betale for globalisering? 
Er prisen vi betaler i form av tap av mening og iden-
titet verdt det? Dette er blant spørsmålene som Asle 
Toje tar for seg i boka Jernburet - liberalismens krise. 
Uttrykket «rasjonalitetens jernbur» er et bilde på 
individet som står som fremmede overfor et system 
som de selv har skapt. gjennom reiser fra Kaliningrad 

ved Østersjøen til Burgas ved Svartehavet, avdekker 
Toje hvordan det liberale demokratiet utfordres av 
konkurrerende ideologier, historieforståelser og na-
sjonalismer. I oppfølgeren til bestselgeren Rødt, hvitt 
& blått forklarer Asle Toje hvorfor Europa er en po-
litisk kruttønne.

Simon Malkenes
Bak fasaden i Osloskolen
228 sider
Res Publica, 2014
ISBN: 9788282260374

Skole og oppdraging er under an-
grep - frå marknaden. Den mar-
knadsstyrte skolen krev ein skole 

som er effektiv, som gjev målbare resultat og som 
hevdar seg på PISA-rankinga. Den krev at elevane 
blir humankapital. Den krev privatisering og fagfo-
reiningsknusing. Den krev fjerning av lønns- og ar-
beidstidsavtalar, kontroll av læraren, målstyring og 
instrumentell undervisning. Berre då kan vi overleve 
i den globale konkurransen, hevdar den. Berre då 
kan vi lage den nyliberale utopien «kunnskapssam-
funnet». Siktemålet med boka er ein systemkritikk 
av den nyliberale skolen og ekstremvarianten ein finn 
i Oslo. Forteljinga frå Osloskolen skriv seg inn i ei 
større historie om ein politisk og ideologisk kamp om 
innhaldet i norsk skole. Kampen står om eleven, om 
skolen og om kva samfunn vi vil ha.

Erle Marie Sørheim
Berlin
181 sider
Kagge Forlag, 2015
ISBN: 9788248916246

Berlin har i løpet av de siste årene 
blitt et av de mest besøkte reisemå-
lene i Europa. Denne nye guiden i 

Kagges serie med reisebøker viser andre sider av Ber-
lin enn de vanlige severdighetene, som Brandenbur-
ger Tor og Kurfürstendamm. Journalist Erle Marie 
Sørheim har bodd i Berlin i mange år, og tar leseren 
med til byens pulserende uteliv, til koselige kaffeba-
rer, nystartede bryggerier og en rekke gode spiseste-
der. Her er tips til museer og gallerier og originale 
forslag til aktiviteter, som en tur i klatreparken eller 
en guidet løpetur. For den handleglade viser forfat-
teren hvilke butikker og merker det er lurt å oppsøke, 
og ikke minst har guiden flere tips til det «alternati-
ve» Berlin, med helsekost, yoga og spennende vinyl-
forretninger. Det historiske og kulturelle Berlin har 
enormt mye å by på, og her guides vi til interessante 
minnesmerker både fra andre verdenskrig og DDR-
tiden. Sørheims anbefalinger suppleres med tips fra 
en rekke andre norske Berlin-kjennere.

Arild Opheim og Elin Ruhlin 
Gjuvsland
Ubudne gjester
Kagge Forlag, 2013
ISBN: 9788248913078

En natt like før jul i 2011 blir en 
kvinne og en mann bakbundet, 
kneblet og truet på livet i hennes 

hjem i Oslo. Raskt etter blir en av gjerningsmennene 
arrestert: en atten år gammel gutt fra Algerie. For 
ofrene ble sjokket og sinnet fulgt av nysgjerrighet: 
Hvem er denne gutten? Hvor på veien gikk det galt 
for ham? Hvordan endte han i Norge? De bestemmer 
seg for å forsøke å forstå hans historie. De drar til 

Spania og Algerie og oppsøker hans familie og ven-
ner. De nøster opp i hans triste tilværelse i Oslo. Ikke 
alle ulovlige innvandrere er like lette å like som Ma-
ria Amelie. Men selv de har en historie det er verdt 
å lytte til.

Carl-Erik Grimstad
Dronning Mauds arv
346 sider
Aschehoug, 2010
ISBN: 9788203291319

Fascinerende og avslørende bok 
om dronning Mauds arv - både 

den kulturelle og den økonomiske. Her får vi for 
første gang innsikt i de økonomiske avtalene som 
ble gjort ved ekteskapsinngåelsen mellom Haakon 
og Maud i 1896 og arveoppgjøret etter kong Edward 
VII. Carl-Erik Grimstad gir oss dessuten helt nye 
perspektiver på de kongeliges liv og virke og utrolige 
detaljer om sentrale skikkelser i det britiske konge-
huset.

Rolf J. Widerøe og 
Hans Petter Aass
Kuppet. På innsiden av Norges 
mektigste mafiafamilie
367 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 9788205471474

20. juli 2010 tropper en 49 år gam-
mel hjelpepleier opp i Nordeas filialer på Tveita i 
Oslo. Utkledd som millionærarving og med falskt 
bankkort ber hun en velvillig saksbehandler om å re-
gistrere en fullmakt på en ung mann i hennes følge. 
Snart er 62 millioner kroner overført til flere konti 
i Dubai. Pengene er aldri kommet til rette. Hoved-
mannen går fortsatt fri. Forfatterne går tett på den 
norsk-pakistanske familien bak bedrageriet, av poli-
tiet utpekt som den mektigste mafiafamilien i Norge. 
I kretsen rundt dem dukker det opp flere sentrale 
personer fra Norges tyngste kriminelle miljøer – fra 
«B-gjengen», kriminelle MC-bander, ransmiljøet og 
torpedomiljøet. Det er nådeløse oppgjør, luksusliv i 
Dubai og pengestrømmer på ville veier. I Oslos un-
derverden foregår det ting du aldri ville ha trodd.

Siri Broch Johansen
Elsa Laula Renberg. Historien 
om samefolkets store Minerva
179 sider
CálliidLágádus, 2015
ISBN: 9788282631716

Siri Broch Johansen har skrevet 
den første samla biografien om 
Elsa Laula Renberg (1877-1931) 

som viet sitt liv til arbeidet for sitt folk. Renberg er 
et  samepolitisk ikon som blir minnet over hele Sáp-
mi. Johansen har brukt datidige og nåtidige skrift-
lige kilder, i tillegg til muntlige kilder fra svensk og 
norsk side for å få et best mulig bilde av personen 
Elsa. Boka er rikt illustrert med fotografier fra hen-
nes samtid. Mange av dem har ikke vært publisert 
tidligere.
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Ada Sofie Austegaard og 
Stian Tobiassen
Oppdrift. Om sorg og 
oppvekst
215 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 9788203294044

At jeg klarer å leve det livet jeg le-
ver i dag, handler ikke om å være sterk. Det handler 
om at jeg ganske tidlig tok et valg. Baneheia-trage-
dien i mai 2000, der to jenter på 8 og 10 år ble bru-
talt voldtatt og drept, rystet en hel nasjon. For før-
ste gang forteller Ada Sofie Austegard om hvordan 
hun, gjennom de valgene hun tok, fant en mening i 
det meningsløse. Med seg har hun fått psykolog og 
mangeårig venn, Stian Tobiassen. Sammen vil de ta 
leserne gjennom temaer som spenner fra sorg og savn 
til endring, pågangsmot og vekst. Og målet - ja, det 
er ganske enkelt å gi deg litt oppdrift. Oppdrift er en 
kraft forfatterne mener alle mennesker har potensial 
og mulighet for å tilegne seg. For noen kommer den 
mer eller mindre naturlig, for andre må den læres. 
Men er det én ting de er sikre på, er det at det nytter 
- selv når det ser som mørkest ut.

Jim Tørresen
Hva er kunstig intelligens
120 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 9788215020211

I boka Hva er kunstig intelligens gir 
forfatteren en lettfattelig og enga-
sjerende introduksjon til kunstig 

intelligens. Hva mener vi med det og hvilke metoder 
er mest utbredt og anvendelige? Kunstig intelligens 
er biologi-inspirerte prinsipper som kan anvendes 
innen design av datasystemer. Prinsippene finner 
forskerne i naturen enten som en del av et individ el-
ler i samvirke mellom individer. Kunstig intelligens 
kan inngå både i systemer for sansing, resonnering og 
bevegelseskontroll.

Petter Giæver
Lungesykdommer. 3. utgave
307 sider
Universitetsforlaget, 2015
ISBN: 9788215022864

Lungesykdommer ble utgitt før-
ste gang i 2002 og var da første 
norske lærebok i faget. Etter-

spørselen har vært stor, og boka har fått meget god 
omtale. Dette er tredje utgave, utvidet, revidert og 
oppdatert med ny kunnskap om årsak, sykdoms-
utvikling, diagnostikk og behandling av de fleste 
lungesykdommer som er aktuelle i norsk praksis. 
Sjeldnere sykdommer er omtalt og markert med egen 
skrift. Boka gir også en basal innføring i klinisk re-
spirasjonsfysiologi og lungefunksjonsundersøkelser. 
Et nytt kapittel omhandler bronkoskopiske interven-
sjoner, ulike terapeutiske tiltak via bronkoskopi som 
nå er i rask utvikling og har fått økt anvendelse de se-
nere år. Generelle kirurgiske og invasive prosedyrer 
omtales ellers innen respektive kapitler, men beskri-
ves ikke i detalj. Stoffet er lettfattelig og oversiktlig 
presentert. Nødvendig medisinsk terminologi er for-
søkt forklart med norske ord og uttrykk. Boka er rikt 
illustrert med fotografier, illustrasjoner og røntgen-/
CT-bilder. Lungesykdommer er i første rekke skrevet 
for medisinerstudenter og fysioterapistudenter, men 
både allmennleger, spesialistkandidater og annet 

helsepersonell som behandler lungepasienter vil ha 
glede av boka.

Henning Røed og Erling 
Svensen
Havets mysterier. Utrolige 
historier fra virkeligheten 
42 sider
Kom forlag, 2014
ISBN: 9788293191254

Havets mysterier er skrevet for deg som er nysgjerrig 
på hva som skjuler seg under havflaten. Her er ikke 
noe diktet opp, alt er virkelig. Faktisk skjer mye av 
det langs hele Norskekysten hver eneste dag. Alle 
historiene er hentet fra norske havområder og skrevet 
for barn i alderen 7-13 år.

Anne Margrethe Wessel og Tor 
Einar Sæther
Side om side. Norsk som 
andrespråk på høyere nivå 
117 sider
Fagbokforlaget, 2014
ISBN: 9788211005830

Side om side er et temahefte i 
norsk som andrespråk på høy-

ere nivå. Heftet inngår i en serie frittstående hefter 
med ulike tema som har som mål å bedre tekst- og 
begrepsforståelse samt utvikle skriveferdigheter. 
Heftene passer godt på kurs rettet mot «Test i norsk - 
høyere nivå» (Bergenstesten) og universitetenes trinn 
3-eksamen.

Berit Zachrisen
Like muligheter i lek? Inter-
etniske møter i barnehagen
158 sider
Universitetsforlaget, 2015
ISBN: 9788215023434

Barnehagene trenger en peda-
gogisk praksis hvor barn lærer å 

respektere hverandre og å samarbeide på tvers av uli-
ke etniske bakgrunner.  Forfatteren reflekterer over 
hvordan de voksne kan arbeide på en systematisk 
måte med lek i barnehagen innenfor en sosialt rett-
ferdig barnehagepedagogikk. Boka har et flerkultu-
relt perspektiv på samspillet i barnegruppen og ser på 
forskjeller i koder og rolletaking blant barna i leken. 
Forfatteren tar utgangspunkt i barnehager som ligger 
i områder hvor barn med etnisk minoritetsbakgrunn 
er i klart mindretall. Boka trekker opp noen sam-
funnsmessige perspektiver knyttet til Norge som et 
flerkulturelt samfunn, og det å ha etnisk minoritets-
bakgrunn i dagens barnehage. Dette er en praksisnær 
fagbok for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer 
og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.

Sten Inge Jørgensen
Tyskland stiger frem
297 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 9788203294587

Tyskland fremstår igjen som Eu-
ropas mektigste og viktigste land, 
75 år etter annen verdenskrig. 

Økonomien er bunnsolid, det yrende kulturlivet 
trekker til seg kunstnere fra hele verden, og Berlin 
er blitt Europas politiske kraftsentrum. En lang og 
vanskelig epoke der tyskere har holdt seg i skyggen, 

er over. Men hva slags Tyskland er det som nå sti-
ger frem? Representerer Tyskland et nytt forbilde for 
Europa? Kan landet fylle maktvakuumet etter USA?
I Tyskland stiger frem presenterer Sten Inge Jørgensen 
et nytt og oppdatert tysklandsbilde. Det spenner te-
matisk bredt, fra identitet og kultur til politikk, øko-
nomi og utenrikspolitikk - og gir en solid innføring 
i nåtidens Tyskland

Kjersti Wold
Skriv ditt liv. Din egen historie. 
Slektshistorien. Lær hvordan 
du skriver den ned
210 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202453350
 
Hvem tror du at du er? I denne 

boka lærer du hvordan du kan finne det ut. En guide 
og inspirasjonsbok for deg som vil skrive din slekts-
historie eller historien om ditt liv. Boka inneholder 
alle verktøy du behøver for å skrive biografisk, enten 
du vil gi den bort til barn eller barnebarn, eller du 
skriver for å bli mer kjent med deg selv. Boka inne-
holder også et kapittel for den som ønsker å skrive 
skjønnlitteratur basert på sin egen historie.

Hilde Larsen Damsgaard og 
Cecilie Isaksen Eftedal
…men hvordan gjør vi det? 
Tilpasset opplæring i 
videregående skole
244 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 9788202470968

Dette er en praksisnær, realistisk og mulighetsori-
entert bok. Den er ment som en hjelp til å realisere 
kravet om tilpasset opplæring i videregående skole. 
Boka er et svar på spørsmål som ofte stilles i skolen. 
Hva betyr tilpasset opplæring i praksis? Hvordan 
gjør vi det? Læreres egne fortellinger står sentralt; 
hvordan de forstår tilpasset opplæring, hvorfor vi har 
et slikt prinsipp i norsk skole og hvilke utfordringer 
byr dette prinsippet på? Lærerne forteller også om 
hvordan de jobber for å tilpasse opplæringen. Med 
dette som bakteppe beskrives ulike muligheter til å 
tilpasse opplæringen innenfor skolens eksisterende 
rammer. Boka tar opp viktige deler av lærerrollen og 
beskriver en rekke metodiske tilnærminger som eg-
ner seg til å tilpasse opplæringen i videregående sko-
le. Dette inkluderer også arbeid med vurdering og 
tilbakemelding. De praktiske eksemplene er viet mye 
plass, samtidig som boka har en teoretisk forankring 
og er empirisk basert. Gjennom boka tegnes det et 
bilde av tilpasset opplæring som viktig og krevende, 
mulig og givende.

Mah-Rukh Ali
Trusselen fra IS. Terror, propa-
ganda og ideologi
223 sider
Kagge, 2015
ISBN: 9788248917564

Sommeren 2014 blir verden kjent 
med terrorgruppen IS. Med 

brutal vold okkuperer IS store områder i Midtøsten, 
og hevder å ha gjeninnført det islamske kalifatet. IS 
utgjør i dag den største terrortrusselen verden står 
overfor. Gruppen fortsetter å rekruttere fotsoldater, 
og har det siste året gjennomført flere store terror-
angrep i Frankrike, Danmark, Saudi-Arabia, USA, 
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Tunisia og Kuwait. Samtidig raser kampene i Irak og 
Syria, og millioner er drevet på flukt. Europa er vitne 
til den største flyktningkrisen i moderne tid. Hvor-
dan skal vi forstå det som skjer? Hva er IS? Hvordan 
ble IS skapt og hva vil de?
Journalist Mah-Rukh Ali skriver i denne boka om 
vår tids mest komplekse og skremmende trussel.

Mari Grinde Arntzen
Perfekt. Skapelsen av det plettfrie 
mennesket
173 sider
Manifest, 2015
ISBN: 9788292866894

Jaget etter det perfekte utseendet, 
hjemmet og livet er i ferd med å 

bryte oss ned. Flere unge jenter får psykiske helse-
plager av skjønnhetspress og ønsket om å prestere 
maksimalt. Gutter ned i barneskolealder spiser pro-
teinpulver for å bygge muskler. Gravide dropper mat 
for å få babyer under normalvekt og flat mage rett 
etter fødsel. Hvorfor polerer vi oss syke? I jakten på 
svar tar Mari Grinde Arntzen oss med til 1800-tallets 
New York, hvor det første livsstilsmagasinet kom på 
gaten. Hun går inn på jenterommene, der blogging 
kan gi millioninntekter. Og vi får møte en ape, som 
kan forklare hvorfor vi fortsatt blir lurt av reklame.
Hvem lager idealene vi strekker oss etter? Er det me-
diene som gjør oss så fikserte på fasade? Eller kom-
mer drømmen om det perfekte fra et annet sted?

Anlov P. Mathiesen
Omsorgsindustrien. Utenfor-
skapet og nødsprofitørene
Dreyers forlag, 2015
ISBN: 9788282650878

Omsorgsindustrien har stor 
makt. Den sysselsetter mange 
og byr på attraktive karriere-

muligheter. Den omsetter for milliarder og den eier 
store verdier. Noen av fyrtårnene innen bransjen, 
som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blå Kors, 
er finansielle giganter. Anlov P. Mathiesen har selv 
gjennom en årrekke vært en aktør i det han kaller 
omsorgsindustrien. Han var en grunnleggerne av 
Stiftelsen Erlik som utgir gatemagasinet =Oslo, hvor 
Mathiesen jobbet i nesten ti år som redaktør og dag-
lig leder. Gjennom disse årene kom han frem til at 
norsk omsorgsindustri har et stort uforløst potensial. 
Uforholdsmessige store deler av denne sektoren ut-
fører arbeid som ikke hjelper den vanskeligstilte vi-
dere til et bedre liv, men kun bidrar til vedlikehold 
av en dårlig livssituasjon. Vi kan gi langt bedre og 
mer effektiv hjelp enn vi gjør i dag. Mathiesen viser 
hvordan omsorgsarbeidet innenfor rusbehandling, 
rehabilitering og arbeid med psykisk syke med re-
lativt enkle grep kan forbedres. Grep som lett kan 
overføres til andre områder. Omsorgsindustrien er en 
hardtslående debattbok, som sikkert vil provosere 
mange. Boka er sterkt kritisk til hvordan mange av 
de store, etablerte aktørene opererer og viser hvordan 
den rådende praksis er et sterkt hinder for innovasjon 
og nytenkning på et område som sårt trenger det. 
Målet er at arbeidet med svake grupper skal orga-
niseres og utføres til det beste for de vanskeligstilte, 
ikke organisasjonene.

Terje Emberland
Da fascismen kom til Norge. 
Den nasjonale legions vekst og 
fall, 1927-1928
220 sider
Dreyers forlag, 2015
ISBN: 9788282651288

Sommeren 1927 var Oslos stør-
ste møtelokale fylt til trengsel da den kontroversi-
elle børsspekulanten og grossisten Karl Meyer stiftet 
Den Nasjonale Legion, den første norske fascistbeve-
gelse. Da Meyer forlangte at Stortinget ble avsatt og 
at det ble innsatt en diktatorisk regjering som kunne 
få bukt med gjeldskrisen og knuse arbeiderbevegel-
sen, klatret verdige Oslo-borgere opp på stolsetene 
i jubelrus. Den Nasjonale Legions korte levetid fra 
sommeren 1927 til våren 1928, med sine rabaldermø-
ter, demonstrasjoner, gatekamper og brutale overfall, 
er både ukjent, spennende som en kriminalroman 
og til tider ufrivillig komisk. Boka presenterer for 
første gang denne historien, inkludert portretter av 
legionens svært fargerike lederskikkelser, som den 
talentfulle forfatteren og samfunnsdebattanten Er-
ling Winsnes og «Norges sterkeste mann», sirkus-
direktør Karl Norbeck. I tillegg gir den et levende 
bilde av «det nervøse» 1920-tallets politiske-, sosiale- 
og kulturelle liv, noe som belyser hvorfor fascismen 
på denne tiden virket appellerende på overraskende 
mange nordmenn.

Halvor Tjønn
Russland blir til. Fra vikingene 
til Ivan den grusomme
Dreyers forlag, 2015
ISBN: 9788282651271

Hvorfor er Russland så for-
skjellig fra det øvrige Europa? 
Hvorfor har demokratiet hatt 

så store vanskeligheter med å slå rot i den russiske 
jord? Hvorfor anser russere flest seg som ulike fra oss 
øvrige europeere? Skal man nærme seg et svar, må 
man gå til historien. Halvor Tjønn har skrevet den 
første bredt anlagte boka på norsk om Russlands tid-
lige historie. Det er en fortelling om fyrstene, men-
neskene og slagene som vevde det tidlige Russland 
sammen i et nasjonalt, økonomisk, sosialt og mentalt 
fellesskap. Russland som stat ble dannet i tidlig mid-
delalder av de skandinaviske vikingene. Forbindel-
sene med Europa var tette og gode. Da norske saga-
konger hadde vanskeligheter på hjemmebane, var det 
store riket i øst det naturlige tilfluktsstedet for dem. 
Siden fulgte dramatiske hendelser som førte til at 
Russland og Vest-Europa skilte lag. I årene 1237-1240 
feide det mongolske herjingstoktet over Russland og 
la mange av de praktfulle byene i aske. Det russiske 
middelalderriket ble nå en del av et enormt mongolsk 
verdensimperium med sentrum i Mongolia og Kina. 
Det skulle ta 200 år under mongolenes jerngrep før 
det igjen dukket opp noe som liknet på en selvstendig 
russisk stat. Denne staten fikk sitt sentrum i Mos-
kva. I løpet av de neste hundre år lyktes det fyrstene 
i Moskva å bygge opp en mektig stat, men i stadig 
kamp mot mongolske og tatarske armeer, og mot den 
litauiske og den polske staten. Midt på 1500-tallet 
dukket det opp en hersker som igjen gjorde Russland 
til en europeisk stormakt. Han er blitt kjent som Ivan 
den grusomme. Russland blir til er første bind i en tri-
logi om hele Russlands historie.

Trond Risto Nilssen
Da freden brøt løs: de første 
månedene i frihet etter andre 
verdenskrig
222 sider
Universitetsforlaget, 2015 
ISBN: 9788215025490

Vi har alle sett bildene fra folke-
festen i Karl Johans gate 8. mai 1945. Men de forteller 
bare en liten del av historien til et lite, utarmet land 
som stod overfor et gigantisk opprydningsarbeid. I 
mai 1945 oppholdt det seg over 350 000 militære og 
sivile tyskere i Norge, som skulle interneres, forsy-
nes og sendes hjem. Enkelte av dem skulle avhøres 
som vitner eller som mistenkte i krigsforbrytersaker. 
Noen forsøkte å stikke seg vekk i mengden og ble 
jaktet på av allierte og norske myndigheter. Dessuten 
var det over 80 000 allierte krigsfanger i landet ved 
krigsslutt. Disse var spredt på flere hundre leirenhe-
ter i hele landet. Norge var utarmet etter krigen, det 
var mangel på mat og andre dagligvarer, medisiner 
og utstyr. Hvordan skulle vi fø, ta vare på og sende 
fangene hjem? Mange av fangene overlevde ikke fre-
den. Myndighetene skulle byttes ut, og politiet og 
fengselsvesenet var verken store nok eller godt nok 
forberedt på å håndtere den store mengden mistenkte 
landssvikfanger som fylte opp fengsler, hjelpefengs-
ler og leirer. I en opphetet situasjon med amatører i 
mange viktige stillinger, oppsto det en rekke kon-
fliktsituasjoner. Da freden brøt løs presenterer nye per-
spektiver på historien om andre verdenskrig og dens 
ettervirkninger. Forfatteren gir både en bred nasjo-
nal oversikt og nærbilder fra Østlandet, Vestlandet, 
Midt-Norge, Troms, og Finnmark. Trond Risto 
Nilssen er førsteamanuensis i historie ved Høgsko-
len i Nord-Trøndelag og har forsket på en rekke sider 
ved 2. verdenskrig og dens ettertid. Han har skrevet 
doktorgrad om historiebruk og formidling i et ut-
valg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945 (Skrek-
kens monumenter, 2011), og utgitt Falstad - nazileir og 
landssvikfengsel (2008, med Jon Reitan) og Fortiden i 
nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs 
historie (2011, red. med Claudia Lenz).

Anita Berge
Kunsten å skremme barn. 
Gode grøss fra vugge til 
småskole
232 sider
Universitetsforlaget, 2015
ISBN: 9788215025759

Det er for få skumle voksne i 
barnehagen, og det kan være farlig! I møtet med de 
gode grøssene - dem vi kan fortelle om, synge om 
og ha det gøy med, gir vi barn mulighet til å utforske 
fryktfølelsene sine innenfor trygge rammer. Forfatte-
ren setter det gode grøsset i et historisk og sosialt per-
spektiv. Hvordan forholder vi som voksengenerasjon 
oss til frykt, og hvilke konsekvenser har dette for barns 
oppvekst? Hvordan kan vi bruke det gode grøsset på 
en måte som beriker barns språk, lek og følelsesliv? I 
de ulike kapitlene presenteres grøssets egenart, skumle 
vuggesanger, folkeeventyr og spøkelseshistorier. Le-
seren får en innføring i gode metoder for å formidle 
grøsset, i tillegg til et stort utvalg grøssende gode for-
tellinger, sanger og regler til bruk i barnehagen. Boka 
er skrevet for barnehagelærerstudenter og ansatte i 
barnehagen. Anita Berge er dukkefører, foredragshol-
der og skribent i Alveslottet Dukketeater.



Erik Oddvar Eriksen
Hva er EU godt for?
228 sider
Cappelen Damm akademisk, 
2015
ISBN: 9788202494506

I kjølvannet av andre verdens-
krig ble de europeiske landene 

knyttet sammen i et forpliktende samarbeid det nå er 
vanskelig å tre ut av. Den europeiske union (EU) er 
kommet for å bli. Hvordan ble dette mulig? Og hva 
er EU godt for? Boka rekonstruerer den europeiske 
integrasjonsprosessen, samtidig som de normative 
forpliktelsene EU er tuftet på identifiseres: mennes-
kerettigheter, upartiskhet, demokrati og verdighet. 
Målet har hele tiden vært et fredelig og forent Eu-
ropa - et Europa uten ydmykelse. Med finanskrise og 
statsgjeld er imidlertid ydmykelsene tilbake. Dette 
skyldes eurosonens strukturfeil, ifølge forfatteren, 
nemlig at fellesskapet ikke har kompetanse og myn-
dighet til å bestemme i sosiale og økonomiske saker. 
Nye integrasjonssteg er derfor nødvendig for å løse 
krisa og for å realisere Europas uinnfridde forplik-
telse om solidaritet. Hva er EU godt for? kaster nytt 
lys over EU som idé og konstruksjon og er uomgjen-
gelig lesing for alle som er opptatt av den politiske 
utviklingen på det europeiske kontinentet.

Agnes-Margrethe Bjorvand 
og Lisa Aisato (ill.)
Astrid Lindgren
107 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202441654

En gjennomillustrert biografi som på en inspirerende 
måte gir barn kunnskap om personen, forfatteren, 
redaktøren og det engasjerte samfunnsmennesket og 
medmennesket Astrid Lindgren. Gjennom fortel-
linger, sitater, faktaopplysninger og magiske illus-
trasjoner blir vi kjent med en av verdens aller største 
barnebokforfattere.

Hans-Jacob Dahl
Kun et simpelt bondearbeide. 
En studie av altertavlene til 
Johannes Skråstad
280 sider
Oplandske bokforlag, 2015
ISBN: 9788275182225

Johannes Skråstad var én av de 
fremste treskjæreren på Østlandet i andre halvdel av 
1600-tallet. Vi vet om tre altertavler som han har skå-
ret, men det er enda 12 altertavler som man antar er 
hans verk. Et hovedpoeng i denne boka, som er den 
første større presentasjonen av Johannes Skråstads 
arbeider, er å finne ut om vi med sikkerhet kan si at 
også disse altertavlene er skåret av Johannes Skråstad. 
Det kan man finne ut ved å studere detaljer i skjærin-
gen, hevder forfatteren. Enhver kunstner gjentar vis-
se individuelle grunnformer, små detaljer som skiller 
ham fra andre treskjærere. Forfatteren presenterer 
Johannes Skråstad og hans altertavler ved å analysere 
arbeidene i tre perspektiver: det håndverksmessige, 
stilistiske og teologiske. Han løfter fram særtrekkene 
i Skråstads måte å skjære og sammenlikner den med 
andre treskjærere i tiden, han drøfter utviklingen av 
stilretningen på den tiden, bruskbarokken, og han 
ser på den teologiske funksjonen til altertavlene og 
har blant annet en spennende framstilling av bilde-
forbudet i den protestantiske kirken. Det er en lite 

kjent del av norsk kunst- og kulturhistorie man får 
kjennskap til i denne boka, og for regioner der det 
er kirker med altertavler av Johannes Skråstad, kan 
dette føre til en større interesse for og kjennskap til 
en viktig del av den lokale kulturarven. Hans-Jacob 
Dahl (1957) er født i Oslo og bor i dag i Dovre. Han er 
utdannet teolog, er ordinert prest og har arbeidet som 
sokneprest i Dovre i 23 år. I dag er han daglig leder for 
Pilegrimssenter Dovrefjell med tilhold på Hjerkinn. 
Han har skrevet en rekke artikler i historielagsskrif-
ter og årbøker. Dette er hans første bokutgivelse.

Bjørn Ingvaldsen og Ingunn 
Kristensen
Nye Makt og menneske. 
Historie 9. Bokmål
156 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788204132925

Nye Makt og Menneske er nyskre-
vet etter revidert læreplan av 2013, med nytt design, 
nytt elev-nettsted, og mange nye bilder og illustrasjo-
ner. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utfor-
sker. Tekster, illustrasjoner og oppgaver i Nye Makt og 
Menneske Historie ivaretar dette gjennom: - Oppga-
vestoffet krever en utforsker - Historiefortellinger og 
fagtekster støtter hverandre og skaper helhet - Bilder 
og tekster som kilder for eleven gir «utforskeren» en 
levende historie å jobbe med - Ordforklaringer og 
begrepsforklaringer i marg fremmer forståelse - Ny-
tegnede, tydelige kart knyttet til tekstene, hjelper 
eleven til å forstå sammenhenger - Tidslinjer opp-
summerer hvert kapittel og gir eleven god oversikt. 
Nye Makt og Menneske Historie 9 omhandler i hoved-
sak de to store verdenskrigene, og tiden mellom de to 
krigene. Mellomkrigstiden belyses både ideologisk 
og kulturelt, og selvfølgelig med hendelser. Faste ele-
menter som kapitteloppslag med foto og refleksjons-
spørsmål, målformuleringer, begrepsforklaringer og 
oversiktlige oppsummeringer stoffet oversiktlig for 
eleven. Verket vektlegger å forklare, vise og tydelig-
gjøre årsakssammenhenger.

Jan Inge Sørbø
Arne Garborg. Frå bleike myr 
til alveland
343 sider
Samlaget, 2015
ISBN: 9788252188059

Arne Garborg har ein einestå-
ande posisjon i norsk litteratur. 

Han skreiv truleg den beste romanen i sin periode 
(Fred), den beste diktsamlinga (Haugtussa), det før-
ste store nynorske dramaet (Læraren) og nokre av 
dei beste essaya i norsk litteratur (Hanna Winsnes 
Kogebog). Denne eineståande innsatsen hadde ein 
mørk bakgrunn. Faren var alvorleg sinnslidande, og 
då Garborg var 19 år, enda faren livet for eiga hand. 
Mykje av Garborgs forfattarskap handlar om å for-
stå kvifor dette hende. Dette traumaet, kombinert 
med heilt uvanleg intelligens og orienteringsevne, 
førte Garborg inn i dei fleste filosofiske og religiøse 
straumdrag i samtida. Han beveger seg frå tradisjo-
nell kristendom til vitskapstru og religionskritikk, 
vender tilbake til grunnspørsmåla i tilværet, og ska-
per til slutt si eiga originale tolking av Jesus og Det 
nye testamentet. Vi kan følgje dette i meisterverk 
som Bondestudentar, Fred, Trætte Mænd, Haugtussa 
og Den burtkomne Faderen. Jan Inge Sørbø har skrive 
ei medrivande og lettfatteleg bok om korleis Garborg 
orienterer seg i si samtid, og viser samanhengen i 

denne omfattande og stadig nyorienterte forfattar-
skapen.

Erik Holien
Balladen om Vidar Busk
366 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203294938

Livet til gitartalentet Vidar Busk 
overgår det meste av fiksjon. Gjen-
nom sin tretti år lange karriere har 
Vidar Busk løftet rock og blues 

til høyder få i Norge kan matche. Boka skildrer en 
helt spesiell livsreise til et ungt gitartalent fra Lan-
gesund som emigrerer til USA som 16-åring for å bli 
profesjonell gitarist. Fire år senere flytter han hjem 
og blir tidenes mest etterspurte gitarist og fanebæ-
rer for Norges bluesmiljø, fra hippe Grünerløkka til 
folkelige Notodden. Balladen om Vidar Busk er en 
underholdende og faglig fundert bok om de ulike 
bluessjangerne og om betydningsfulle gitarister - 
særlig innenfor den amerikanske musikerkulturen og 
historien.  Balladen om Vidar Busk handler også om 
mennesket Vidar Busk, og om omkostningene av et 
kompromissløst rock’n’roll-liv. Boka er kanskje det 
nærmeste vi kommer internasjonale biografier om 
rockelegender som Johnny Cash, Keith Richards og 
Jimi Hendrix. Du trenger med andre ord ikke være 
gitarnerd eller bluesentusiast for å la deg forføre.

Laila Bokhari i samarbeid 
med Åshild Eidem
Arven etter far. Fillerya som 
ble en stor skole
254 sider
Gyldendal, 2015
ISBN: 9788205474390

September 2012 ligger Yawar 
Bokhari på dødsleiet. Han har et 

stort ønske: at datteren Laila skal videreføre arbeidet 
med jenteskolen han har grunnlagt i Pakistan. Arven 
etter far er historien om den pakistanske forretnings-
mannen og idealisten Yawar, som forelsker seg i nor-
ske Britt og flytter til Lillehammer. De første årene er 
tøffe. Yawar føler seg fremmed, og forretningsplanene 
hans kaster lite av seg. Så får han ideen: Hvorfor ikke 
produsere «norske» filleryer i Pakistan? Teppene blir 
en suksess, og Yawar ønsker å gi jentene i landsbyen 
i Punjab der de produseres det samme som norske 
barn: utdanning, mot og tro på egne muligheter. Sko-
len han stifter, gir landsbyens jenter en fremtid. Men 
den skaper raseri blant konservative menn. Da Yawar 
dør, blir det Lailas og broren Amars oppgave å drive 
fabrikken og skolen videre. Vil de makte det? Dette er 
Laila Bokharis personlige beretning om sin far - en 
unik og inspirerende historie om fillerya som ble til 
en stor skole. 

Gro Wollebæk
Spire. Naturfag for småskole-
trinnet. Rød
Aschehoug, 2015 
ISBN: 9788249218080

Spire rød er en naturfagsbok som 
gir elevene faglige utfordringer 
på en variert måte. Spire ivaretar 

en undersøkende og praktisk tilnærming på en måte 
som ikke krever mengder av utstyr og forberedelser.
Lesetekstene i Spire rød er varierte fagtekster og er 
lagt opp slik at elevene må jobbe med ulike typer tek-
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ster på flere måter. Spire rød er i hovedsak beregnet 
på 3. trinn.

Gro Wollebæk
Spire. Naturfag for småskule-
steget. Raud
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788249218097

Spire raud er en naturfagsbok 
som gir elevene faglige utfor-
dringer på en variert måte. Spire 

ivaretar en undersøkende og praktisk tilnærming på 
en måte som ikke krever mengder av utstyr og forbe-
redelser. Lesetekstene i Spire raud  er varierte fagtek-
ster og er lagt opp slik at elevene må jobbe med ulike 
typer tekster på flere måter. Spire raud er i hovedsak 
beregnet på 3. trinn.

Birte Sandvik og Margareth 
Sandvik
Rett på trådene. Fargerik strikk
160 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202483616

Er du glad i farger og liker et 
enkelt grafisk uttrykk? Her har 

du oppskrifter på alt fra skjørt, kjoler, gensere, pon-
choer, jakker til tilbehør som skjerf, veske, punger og 
pledd. Er du en nybegynner eller en erfaren strikker 
så er dette boka for deg når det gjelder inspirasjon 
i fargesammensetninger og modeller. Modellene er 
strikket i både tykt og tynt garn. Birte og Marga-
reth har hentet mye av sin inspirasjon til boka fra det 
glade 60-tallet og kunstneren Mondrian og stiliko-
net Twiggy. Boka er krydret med fagkunnskap enten 
av strikke-, mote- eller språkhistorisk karakter.

Heidi Antell Haugen, Toril 
Hægeland, Kristina Reiten, 
Magnus Henrik Sandberg og 
Anne Steinset
Mylder 3. Naturfag. Samfunns-
fag. Grunnbok. Bokmål
165 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202475925

Grunnboka er rikt illustrert og har gode tekster i 
ulike sjangre. Tekstene egner seg godt til veiledet le-
sing. Hvert kapittel i grunnboka blir innledet med et 
myldrebilde. Myldrebildene er et godt utgangspunkt 
for samtale og refleksjon.

Heidi Antell Haugen, Toril 
Hægeland, Kristina Reiten, 
Magnus Henrik Sandberg og 
Anne Synnøve Steinset
Mylder 3. Naturfag. Samfunns-
fag. Arbeidsbok. Bokmål
123 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202475932

Arbeidsboka inneholder varierte oppgaver som tre-
ner grunnleggende ferdigheter. Oppgavene gir god 
trening i å lese illustrasjoner og symboler, beskrive, 
forklare og regne. 

Hanne Solem
Leseforståelse
47 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788249214785

Serien Leseforståelse gir elevene 
trening i å lese varierte tekster av 
ulik vanskegrad, alle med opp-

gaver på ulike nivåer knyttet til de forskjellige aspek-
tene ved leseforståelse:
- hente informasjon direkte ut av teksten
- tolke og kombinere informasjon
- «lese mellom linjene», dvs. å reflektere rundt form 
og innhold
Serien Leseforståelse passer for varierte sammensatte 
elevgrupper der ulike leseferdigheter er representert.

Hanne Solem
Lesing pågår. C
47 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788249216130

Lesing pågår gir elevene verdifull 
trening og kompetanse i lesefor-
ståelse og lesing som grunnleg-

gende ferdighet. Bøkene inneholder varierte tekster 
og oppgaver på ulike nivåer. De 22 oppslagene i hver 
bok består av en tekst og et oppgavesett organisert et-
ter følgende struktur: Før du leser, Finn informasjon 
i teksten, Forstå teksten, Tenk over teksten. Nivåde-
lingen på oppgavene gjør at Lesing pågår passer for 
sammensatte elevgrupper der ulike leseferdigheter er 
representert. Det er en viss progresjon fra A til C. 
Elevene får erfaring med fagtekst, reportasje, tabell, 
instruksjon, annonse, reklame, leserinnlegg, anmel-
delse, blogg, eventyr, dikt og mer. Variasjonen av 
sjangre gjør elevene fortrolige med ulike teksttyper, 
og bøkene inspirerer også til egen tekstskaping.

Ronny Johansen og 
Marte J. Tovsrud
Kaleido 3. Lese- og språkbok 
A. Bokmål
164 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202459628

Kaleido 3 Lese- og språkbok A ut-
nytter mangfoldet i teksttyper på en gjennomtenkt 
måte. Ved å gå i dybden med ulike eksempeltekster 
får elevene kunnskap om strukturen i teksten, og de 
blir selv i stand til å skrive tilsvarende tekster. Språk-
lige emner og grammatikk følger kapitlenes struktur 
på en systematisk og logisk måte. Hvert kapittel har 
også en grundig gjennomgang av en utvalgt lesestra-
tegi. I Kaleido 3 Lese- og språkbok A finner dere tekster 
som skal:
- gi gode leseopplevelser
- trene leseforståelse
- gi trening og bedre leseflyt
- gi mulighet til å øve lesestrategier
- gi opplevelse, motivasjon og mening
- være eksempler for egen skriving
- lære elevene om noen av de formelle sidene ved språket

Ronny Johansen og 
Marte J. Tovsrud
Kaleido 3. Arbeidsbok A. 
Bokmål
144 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202459673

Arbeidsboka A er tett knyttet til 
innholdet i lese- og språkboka. Her jobber elevene 
blant annet med leseforståelse, utvalgte språklige 
emner, grammatikk og eksempeltekster i ulike sjan-
gre. I Kaleido 3 Arbeidsbok A, fins
- oppgaver som trener leseforståelse
- oppgaver som trener spesifikke lesestrategier
- eksempeltekster og skriverammer for å planlegge 
egen tekst
- oppgaver hvor elevene skal øve på konkrete språk-
lige emner
- andre språkstimulerende oppgaver og små skrive-
oppdrag
Oppgavene i arbeidsboka krever tydelig gjennom-
gang og veiledning fra læreren. Oppslagene om le-
sestrategi og eksempeltekst skiller seg fra de andre 
oppgavene i boka. Klassen bør har jobbet med de ak-
tuelle sidene i leseboka først. Det er også en fordel om 
lærer veileder underveis og modellerer oppgavene for 
klassen i tavleboka. Målet med oppgavene bør alltid 
være klart for eleven. Vi syns det er viktig at barna 
forstår hensikten med å skrive, og at de opplever å få 
uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen 
ikke er helt på plass ennå, skal tredjeklassingen opp-
leve å formidle noe skriftlig. For å oppnå best mulig 
kvalitet på opplæringen anbefaler vi at arbeidsboka 
brukes i sammenheng med tilhørende kapittel i le-
seboka.

Dag O. Hessen
C. Karbon – en uautorisert 
biografi
260 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202458676

I C får Karbon nå sin første uau-
toriserte biografi, og det er gode 

grunner til det. Karbon er livets sentrale element, og 
det meste av livsprosessene i oss og omkring oss in-
volverer karbon i eller annen form. C i ren form kan 
være både blyantens grafitt og diamant. Samtidig er 
C utgangspunkt også for det meste av det syntetiske 
som utgjør det moderne liv. Essensen i Dag O. Hes-
sens fortelling er likevel karbonets livsløp eller krets-
løp, den store balansen mellom fotosyntese og celle-
ånding, mellom det som bygger og det som brenner. 
C er en førsteelsker blant atomene, ifølge Hessen, og 
av de mest intense og skjebnesvangre forhold C går 
inn i er trekanten med to O-er. CO2 er livets og dø-
dens gass, og for å forstå klimaforandringer - i fortid 
og framtid - må vi også forstå karbonets runddans og 
hvordan vi påvirker den. Boka C gir oss grunnlaget 
vi trenger for denne forståelsen. Det er en uformell, 
kunnskapsrik og personlig engasjert bok fra landets 
kanskje beste formidler av forskning og vitenskap.
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Silje Een de Amoriza og Ingrid 
Myrstad
Skipsfartseventyret: en foto-
grafisk fortelling, 1875-1975
207 sider
Vigmostad & Bjørke, 2015
ISBN: 9788241911576

Det finnes knapt noe yrkesliv i moderne norsk historie 
som er mer myteomspunnet enn sjøfolkenes. Genera-
sjoner av nordmenn har hatt sitt arbeid på skip som 
sjelden eller aldri kom til norsk havn. Årene fra 1875 
til 1975 var den norske sjømannsstandens gullalder, og 
handelsflåten fraktet varer på alle verdenshav. Gjen-
nom utvalgte fotografier fra denne perioden og tek-
ster om hvert bilde, gir denne boka et unikt innblikk 
i sjøfolkenes skipsfartseventyr. Glimt fra arbeid, ka-
meratskap om bord, fremmede havner og dramatiske 
hendelser fra to verdenskriger tegner et levende bilde 
av norsk sjømannsliv.

Odd Karsten Tveit
De skyldige. Israel og Palestina 
– krigen, menneskene, spillet. 
1102 sider
Kagge, 2015
ISBN: 9788248916871

Odd Karsten Tveit har mer enn 
noen annen norsk utenriksre-
porter fulgt det dramatiske kon-

fliktspillet i Midtøsten på nært hold. Gjennom flere 
tiår har han skaffet seg et enestående kontaktnett på 
alle sider av frontene, spesielt i Israel, Palestina og 
Libanon. I De skyldige beskriver han fortrolige møter 
og samtaler med politiske og militære ledere, etter-
retningsfolk på alle nivåer, militsledere og attentat-
menn - og deres ofre. Vi ser også konflikten gjen-
nom blikket til norske og amerikanske diplomater og 
etterretningsfolk, fra Lillehammer-drapet til Oslo-
prosessen og senere. Han har samlet og analysert et 
enormt kildemateriale og gir oss både de dramatiske 
øyeblikksbildene og de lange linjene i konflikten, i 
freds- og krigsdiplomatiet. For alle med et minimum 
av empati er dette sjokkerende og tøff lesning.

Ragnhild Lunner og Gro Grytli 
Mostuen
Årsmøtehåndboka. Møte-
ledelse, møtekultur, valg og 
voteringer
178 sider
Universitetsforlaget, 2015
ISBN: 9788215024073

Dette er en etterlengtet guide til de viktigste møtene 
i norsk organisasjonsliv. Årsmøter, generalforsam-
linger og landsmøter må være demokratiske, men de 
skal også være effektive. Boka gir en innføring i re-
gler og metoder for å gjennomføre gode møter, i for-
eningen så vel som i kommunestyret og borettslaget.
Boka bidrar til:
- god møteledelse og tidsstyring
- korrekt voteringsorden ved avstemninger og valg
- en møtekultur preget av konstruktive diskusjoner
- håndtering av hersketeknikker
- godt gjennomførte møter, fordi det praktiske er på 
plass
- gjennomtenkt og inkluderende bruk av sosiale medier

Ida Aalen
Sosiale medier
286 sider
Fagbokforlaget, 2015
ISBN: 9788245018066

Hva gjør vi med sosiale medier, og 
hva gjør de med oss? Blir du lyk-
kelig eller ulykkelig? Hva gjør at 

noe «går viralt»? Hvorfor skryter folk av seg selv? Blir 
det mer demokrati? Sosiale medier er i dag en natur-
lig del av både hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv. 
Derfor blir det stadig viktigere å forstå sosiale me-
dier. Er du lei av synsing om sosiale medier? Denne 
boka gir deg svar som er forankret i flere hundre fors-
kningsartikler innen psykologi, sosiologi, markeds-
føring, medievitenskap, journalistikk, statsvitenskap 
og en rekke andre fagfelt. Den er derfor godt egnet 
både for studenter og fagfolk innen disse fagfeltene. 
Ida Jackson har skrevet forordet til boka. Ida Aalen er 
utdannet medieviter. Hun jobber med digital strategi 
og brukervennlighet i Netlife Research. Sosiale me-
dier er en svært revidert og utvidet utgave av En kort 
bok om sosiale medier.
 

Per Arvid Åsen
Norske klosterplanter. 
Levende kulturminner fra 
Middelalderen
332 sider
Portal, 2015
ISBN: 9788283140378

Hagebruket var en sentral del 
av klosterdriften i middelalderen. I urtehagene dyr-
ket nonner og munker marsfiol for god duft og mot 
feber, malurt mot smerte, ask mot gikt og bulmeurt 
som bedøvelsesmiddel. I frukthagen stod det eple- 
og kirsebærtrær. Planter ble dyrket for mat, medisin 
og andre nyttige formål. Etter at klostervesenet ble 
lagt ned i forbindelse med reformasjonen i 1537 stan-
set hagedriften opp og klostrene ble forlatt.Men 
mange av klosterplantene finnes fortsatt! I Norske 
klosterplanter presenterer botaniker Per Arvid Åsen 
en historisk oversikt over de 31 norske middelalder-
klostrene og deres hagebruk. Gjennom flere besøk 
ved alle klosterlokalitetene har han kartlagt flora og 
vegetasjon i og rundt alle ruinene, og satt sammen 
med et stort litteratur- og kildearbeid presentes det 
her en unik oversikt over de norske klosterplantene, 
deres bruk og historie.

Annemor Sundbø
Spelsau og samspill. Glansfull 
ull og lodne skjebnetråder. 
Myter og refleksjoner
412 sider
Bokbyen, 2015
ISBN: 9788283160239

Nytt storverk fra Annemor Sundbø, statsstipendiat, 
hele Norges strikkedronning, kulturarbeider, vinner 
av flere kulturpriser og andre utmerkelser. Forfat-
ter av Kvardagsstrikk, Lusekofta fra Setesdal, Usynlige 
tråder i strikkekunsten, Strikking i billedkunsten, Nor-
ske vottar og vanter. Flere av bøkene er også oversatt 
til engelsk. Spelsauen er et levende kulturminne 
med myteomspunnet fortid. Boka gir ledetråder og 
tankespinn om urmødre, skjebnemakter, ull og gull 
i folketro og tekstilkunst, sammen med spinnein-
struksjon til vakreste garntyper. Fortellinga i boka 
er som en lang tråd der det er nært slektskap med 
kvinnene som engang levde på Langeid i Setesdal der 

de ble gravlagt med sine spinneredskaper og med nå-
tidas virksomhet på Ose Ullvare der tradisjoner blir 
formidlet til kommende slekter. Tråden har to ende-
punkter, det ene i fortida i hånda på Langeidkvin-
nene og det andre i nåtida som Annemor Sundbø har 
fortsatt å spinne videre på, eller nøstet seg tilbake i 
tid. I fortidas hverdag ga spelsauen alt menneskene 
trengte for å livnære seg og kle seg. I en og samme 
fell er alt fra lange dekkhår som kan sammenlignes 
med lin, til den bløteste og mest finfibrete bunnull 
som er lik silke eller bomull. Med ull fra spelsau har 
seil blitt vevet som har ført skip over store havstrek-
ninger. Ellers har ulla framskaffet varmeisolerende 
plagg, telt, sengeklær, veggtepper og kunstvevnader. 
Boka formidler hva slags betydning spinneredskapet 
og tråden har hatt fra fjerneste fortid og fram til vår 
tids husflid og tekstilkunst.

Svein Lund
Omstridde gruver: eit kritisk 
blikk på mineralnæringa i 
fortid, notid og framtid
203 sider
Davvi Girji, 2015
ISBN: 9788273745347

Eit kritisk blikk på mineralnæ-
ringa i fortid, notid og framtid. 

Bokserien Gull, gråstein og grums kjem her med 
første bind. Det tar for seg dei gruvene og gruve-
planane i Noreg som har vore mest omstridde. Vi 
startar i Guovdageaidnu på Finnmarksvidda med 
historia om koppar- og gullgruve i Biedjovággi, frå 
reindriftssamar fann kopparhaldige steinar, gjennom 
kortvarig drift og fram til kommunestyret i 2013 sa 
nei til å starte opp igjen. I Kvalsund blei det først på 
1900-talet sett igang ei rekke koppargruver. Sidan 
har det vore drift i fleire periodar, og no blir den stør-
ste koppargruva i norsk historie planlagt her. Planen 
har møtt motstand, både mot deponering av avgan-
gen i Repparfjorden og fordi reindrifta vil bli ramma.
I Sør-Varanger blei det starta jernmalmgruve i 1906. 
Heile tida har omlag halvparten av malmen enda 
som avgang til Langfjorden og Bøkfjorden. Etter 
gjenoppstarten av gruva har det særlig vore fokus på 
dei kjemikalia som følgjer avgangen. I Sokndal i Ro-
galand har Titania AS drive uttak av ilmenitt sidan 
1916. Avgangen har gått til Jøssingfjorden og Dyn-
gadjupet, fram til deponeringa blei flytta på land, 
som resultat av langvarige miljøaksjonar. I Naustdal 
i Sogn og Fjordane har regjeringa i april 2015 gitt 
godkjenning for rutilgruve med dumping av omlag 
300 millionar tonn avgang til Førdefjorden. Det er 
stor motstand og kampen er ikkje over. For kvar av 
gruvene ser vi på kva alternativ som finst framover, 
og om det er mogleg å drive gruve på ein mindre mil-
jøskadelig måte. I seinare bind i denne serien vil vi sjå 
på fleire gruver og på utvinningsmetodar, miljøverk-
nadar, lovverket, forvaltninga og aktørane i mineral-
utvinninga og debatten rundt denne.

Kaj Skagen
Morgen ved midnatt. Den 
unge Rudolf Steiners liv og 
samtid, verk og horisont. 
1861-1902
974 sider
Vidarforlaget, 2015
ISBN: 9788279902249

Foruten å være den fremste og mest omstridte eso-
teriker i nyere tid, er Rudolf Steiner (1861-1925) også 
inspirator for en internasjonal sosial bevegelse med 

STIPENDBØKER20



mange institusjoner innenfor skolevesen, bankvesen 
og landbruk, medisin og omsorg for funksjonshem-
mede. Men det er hverken Steiners teosofiske og an-
troposofiske esoterikk eller hans sosiale reformpro-
sjekter som er tema for denne boka, men den søken 
etter svar på de store livsspørsmålene som preget 
Steiners liv og verk i tiden før han ble kjent som teo-
sof og antroposof. Fra en rekke ulike innfallsvinkler 
fremkalles et bilde av personen Rudolf Steiner som er 
helt annerledes enn hva man tidligere har vært vant 
til å se. Fordi den unge Steiner levde seg så intenst 
inn i hele sin egen epoke, fra Goethe og de tyske 
idealistiske filosofene til Max Stirner, Friedrich 
Nietzsche og Ernst Haeckel, fremstår hans biografi 
nærmest som en legemliggjøring av det moderne 
prosjektet. Hos Steiner kan man se det historiske 
forløpet hvor kristendommen bryter sammen under 
vitenskapens og individualismens press, og følge det 
ensomme individets kamp for å finne sine egne svar 
på de spørsmålene religionen tidligere hadde tatt seg 
av. I storverket Morgen ved midnatt møter vi både 
romanforfatteren og essayisten Kaj Skagen. Boka 
er ikke skrevet for å propagandere for det ene eller 
annet synspunkt, men loggfører et seksten år langt 
prosjekt for å se om det er mulig å følge tankegangen 
til en person som ser bort fra all trosåpenbaring, men 
likevel vil finne svar på livets vanskeligste og dypeste 
spørsmål.

Bjørn Olav Jahr
Hvem drepte Birgitte Tengs? En 
kriminaldokumentar
398 sider
Gyldendal, 2015
ISBN: 9788205486386

Nytt blikk på drapssaken som 
rystet Norge. Natt til lørdag 6. 

mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs drept, bare 500 
meter hjemmefra. Den unge Karmøy-jenta ble sek-
suelt misbrukt og utsatt for brutal vold. 21 måneder 
etter drapet arresterte politiet Birgittes jevngamle 
fetter for drapet. Etter tre uker i isolasjon tilsto han 
et drap han ikke husket å ha begått. Senere trakk han 
tilståelsen tilbake. Fetteren ble frifunnet i Gulating 
lagmannsrett, men samtidig dømt til å betale Birgit-
tes foreldre erstatning. Tilbake sto lokalbefolkningen 
med ett spørsmål: Hvis ikke fetteren hadde drept 
Birgitte, hvem hadde da gjort det?
Birgitte Tengs-saken er en av norgeshistoriens mest 
omtale drapssaker. I Hvem drepte Birgitte Tengs? teg-
ner den prisbelønte journalisten Bjørn Olav Jahr et 
levende portrett av et splittet lokalsamfunn, familier 
i oppløsning og en politietterforskning ute av kon-
troll. Og ikke minst presenterer han et realistisk sce-
nario for hva som faktisk fant sted på Karmøy den 
skjebnesvangre vårnatten.

Trond Norén Isaksen
Norges krone. Kroninger, 
signeringer og maktkamper 
fra sagatid til nåtid
499 sider
Historie & kultur, 2015 
ISBN: 9788283230055

Kroninger går som en rød tråd 
gjennom norgeshistorien og mange av dem har fun-
net sted i forbindelse med store og avgjørende hen-
delser: De blodige borgerkrigene på 1100-tallet og 
forsøket på å innføre en ny statsform bygd på det 
sakrale enekongedømmet, bannlysingen av kong 
Sverre, Nordens samling i Kalmar, det endelige val-

get mellom Sverige eller Danmark som unionspart-
ner, nasjonens gjenreising i 1814, konflikten mellom 
Carl Johan og Stortinget - og unionsoppløsningen 
i 1905. Den dramatiske historien om kroningene og 
omstendighetene rundt dem er også historien om 
det norske kongedømmet og blir et prisme som 800 
års norgeshistorie kan sees gjennom. Denne boka 
inneholder også den første grundige gjennomgang 
av kronregalienes historie, forbilder og symbolikk. 
Kong Harald og dronning Sonja ble signet i Nidar-
osdomen i 1991. Trond Norén Isaksen er historiker 
og er tilknyttet NRK som ekspertkommentator ved 
kongelige begivenheter.

Heidi Antell Haugen, Toril 
Hægeland, Kristina Reiten, 
Magnus Henrik Sandberg og 
Anne Synnøve Steinset
Mylder 3. Naturfag. Sam-
funnsfag. Lærerens bok
298 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202475949

Lærerens bok inneholder metodiske tips og forslag til 
aktiviteter, gode samtaler og hjemmearbeid til hvert 
oppslag i elevbøkene. Rikt illustrert med gode tekster 
i ulike sjangre. Tekstene egner seg godt til veiledet le-
sing. Hvert kapittel i grunnboka blir innledet med et 
myldrebilde. Myldrebildene er et godt utgangspunkt 
for samtale og refleksjon. 

Peggy Simcic Brønn, Øystein 
Bonvik og Tor Bang
En innføring i PR. Teori, pro-
sess og praksis
345 sider
ISBN: 9788245016567

En innføring i PR dekker dags-
aktuell forskning, teori og prak-

sis på fagområdet Public Relations, og er spekket 
med moderne norske eksempler og problemstillin-
ger som gjør faget håndgripelig og relevant for både 
studenter og yrkesutøvere. Leserne vil blant annet 
bli introdusert for - definisjonene og det teoretiske 
grunnlaget - fagets historie, i Norge og internasjonalt 
- PR-prosessen, inkludert analyse, strategi, teori og 
evaluering - utøvelsen innenfor næringsliv, organi-
sasjoner og offentlig sektor - målgruppe- og situa-
sjonsbestemt PR, inkludert medarbeiderrelasjoner 
og markedskommunikasjon. En innføring i PR er 
en grunnbok for høyskole- og universitetsnivå, og er 
ment å gi studenter en akademisk og praktisk intro-
duksjon til fagets viktigste prinsipper. Peggy Simcic 
Brønn er professor ved Handelshøyskolen BI og har 
lang erfaring fra forskning og undervisning i PR og 
virksomhetskommunikasjon. Øystein Bonvik er en 
av Norges mest profilerte kommunikasjonsrådgivere, 
foredragsholder og skribent. Han driver sitt eget 
konsulentselskap og har skrevet flere fagbøker om 
kommunikasjon og ledelse. Tor Bang er førsteama-
nuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur 
ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet flere læ-
rebøker på medie- og kommunikasjonsfeltet.

Vera Gjersøe
Livet på gården
Upaginert
Gyldendal, 2015
ISBN: 9788205472891

Koselig bok om barn og husdyr. Runa er fem år og 
bor på en gård sammen med søsteren Jorun. Hun er 
snart fire. De har mange forskjellige dyr som trives 
godt sammen. I denne boka tar søstrene med seg 
leseren for å hilse på alle dyrene. Der er de nyfødte 
lammene, jo. De snuser og lukter på hverandre. Og se 
der, hunden Tanja hjelper til med å vaske kattungene. 
Det er enda flere dyr å vise fram, som hester, kuer, 
geiter, griser, gjess og hunder.

Maria Grøntjernet
Villmarksjenta. Eventyrlandet. 
Fem drømmeturer i norsk 
natur
Gyldendal, 2015
ISBN: 9788205485853

Maria Grøntjernet - best kjent 
som Villmarksjenta - er en av Norges mest populære 
unge friluftsprofiler. Gjennom blogg, bøker, foredrag 
og TV-programmer inspirerer hun folk til å ta tak i 
turdrømmene sine. Samtidig viser hun at man ikke 
trenger å være en tøffing for å gjøre det, så lenge man 
har troen på seg selv.
I juni 2014 starter hennes hittil største turprosjekt; 
fem fantastiske langturer som til sammen skal strek-
ke seg over et halvt år. I denne vakre og inspirerende 
boka får du bli med Maria til Gausdal Vestfjell, 
Øståsen på Hadeland, Lofoten, Hallingdal og Finn-
marksvidda i mørketiden. Boka inspirerer deg til å ta 
i bruk villmarka rundt hjørnet, men viser også hvor-
dan du kan planlegge og gjennomføre lengre turer 
til alle årstider i noen av våre flotteste naturområder.

Stig Rath
Kuldemontøren 2. 
For viderekomne
228 sider
Elforlaget, 2015
ISBN: 9788273456205

Boka henvender seg særskilt til 
kuldemontører som skal jobbe 
med de naturlige og miljøvenn-

lige kuldemediene R290 (propan), R744 (CO2) og 
R717 (ammoniakk). Boka dekker læreplanen for 
kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring 
i bedrift. Den tar for seg alle aspekter av arbeidet 
med kuldeanlegg fra fjerning av fuktighet i anleg-
get før idriftsettelse til gjenvinning av kuldemedium 
fra eldre anlegg. Boka gir detaljerte beskrivelser av 
komponenter og arbeidsprosesser, med særlig fokus 
på anlegg med kuldemedier som er brennbare eller 
giftige, eller som opererer under høyt arbeidstrykk.

Wenche S. Bjorbækmo og 
Inger M. Billington
Barnehabilitering. Paradokser 
og dilemmaer
132 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202383138

Boka tar for seg ulike utfordrin-
ger habiliteringen står overfor, når lovverk og ret-
ningslinjer møter praksis. Det kan synes som om de 
perspektivene Lovverket og retningslinjene bygger 
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på inneholder ulike paradokser, noe som igjen bidrar 
til flere dilemmaer for praksisfeltet. I boka stilles en 
rekke spørsmål, forfatterne reflekterer over egne erfa-
ringer og om den videre utviklingen av praksisfeltet.

Ann-Jorid Pedersen
Opplevelsesbasert 
verdiskapning
220 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202437923

Når kundeopplevelsen blir den 
sentrale konkurransefaktoren, 

er det ikke nok å spørre hvilket problem vi kan løse 
for kundene. Vi må først og fremst spørre hvordan 
vi ønsker at kundene våre skal føle seg. Som men-
nesker av i dag vil vi helst leve livet vårt slik at det 
gir mening og anledning til livsutfoldelse. Vi bruker 
tid og penger på varer, tjenester og opplevelser som 
gir oss følelsen av velvære, handlefrihet, personlig 
utvikling og sosialt samhold. Vi vil ha løsninger som 
fjerner unødvendig motstand i hverdagen og som 
helst redder kloden samtidig. Samtidig har det neppe 
vært kortere avstand mellom begeistret gisping og 
likegyldig gjesping i markedet for varer, tjenester og 
opplevelser enn i vår tid. Mens forbrukerne forventer 
stadig bedre kundeopplevelser fra både kommersi-
elle aktører og fra samfunnets offentlige tjenesteyt-
ere, strever de våkne virksomhetene med å bli mer 
sømløse og dynamiske, mer kreative, inkluderende 
og involverende og mer orientert rundt viktige verdi-
spørsmål i kundenes liv. Slik blir jakten på den opti-
male kundeopplevelsen også en ny og viktig driver i 
samfunnsutviklingen. Opplevelsesøkonomien reiser 
spørsmål om identitet, mening og hva som betyr noe 
for det enkelte menneske over tid. Den bygger på 
tanken om varige verdier, om fortellinger som skal 
leve lenge etter en leveranse og ikke minst om den 
personlige endringen et menneske kan oppnå gjen-
nom en meningsfull opplevelse. Å legge til rette for 
optimale kundeopplevelser, får dermed konsekven-
ser på alle nivåer i en virksomhet. Opplevelsesbasert 
verdiskaping diskuterer hvordan og hvorfor kunde-
opplevelsen er i ferd med å bli samfunnets viktigste 
konkurransefaktor og hvordan ulike virksomheter 
kan finne sin plass i det nye konkurransebildet. Boka 
har et tydelig blikk på opplevelsesnæringen, men ser 
også til en rekke andre bransjer underveis.

Marianne Løken
Nysgjerrig på… havdypet
80 sider
Mangschou, 2015
ISBN: 9788282381147

Visste du at det lever selvlysende 
blekkspruter mange tusen meter 
ned i havdypet, og at lyset fra 

dem kan brukes til alt fra å fange mat, lokke til seg 
en kjæreste eller jage fiender avgårde? Eller at under-
sjøiske vulkaner kan skape både tsunamier og fiske-
mat? Langt, langt nede i dyphavet foregår det ting vi 
mennesker har lite greie på. Men det forhindrer ikke 
forskerne fra å forsøke å finne det ut. I denne boka 
skal vi gjøre et dykk ned i det dypeste av dypet. Boka 
er gjennomillustrert med fotografier og tegninger. 
Nysgjerrig på... er en fagbokserie for barn om fors-
kning og vitenskap, utgitt i samarbeid med Nysgjer-
rigper i Norges forskningsråd.

Erna Osland og Per Ragnar 
Møkleby (ill.)
Når det regner i Afrika. Ei bok 
om vêr og klimaendringar
87 sider
Samlaget, 2015
ISBN: 9788252187809

Faktabok for barn om meteorologi. Korleis blir vêret 
til? Kvar kjem vindane frå? Kvifor får hagl racerfart, 
og kvifor i alle dagar regnar det? Dette er ei bok om 
vêr, men også ei bok om Styrk, som bur i Noreg, men 
tenkjer på Afrika. Når kjem regnet til dei tørre åkra-
ne hos mormor, tenkjer han. For det kjem vel, om det 
ikkje er nokon som har stole det? I slutten av boka 
kan du lese om korleis vêret held på å endre seg her 
på kloten. Og du få vite kvar regnet i Afrika blei av! 
Boka er illustrert av Per Ragnar Møkleby.

Trine Bakke
Hjemmesydd. Lappesøm 
for alle
161 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202451004

Lappesøm for alle!
Har du en symaskin stående? Bli 

godvenn med den, og sy enkle saker i flotte stoffer! 
I denne nye boka av Trine Bakke er det trinn-for-
trinn-bilder til alle prosjektene. Du begynner enkelt 
og avanserer forsiktig. Lær deg å sy puter, handlenett, 
vinkartongskjuler, julestrømpe, lappetepper, iPad-
trekk, brilleetui og nøkkelhank, for å nevne noe av 
bokas varierte innhold.
Boka er delt inn i fem deler, som følger en naturlig 
progresjon:
- For deg som vil leke med stoff
- For deg som vil sy
- For deg som vil lære lappesøm
- For deg som allerede driver med quilting
- For deg som lurer på ting
Kombiner litt nykjøpt metervare med gjenbruk av 
gamle klær og funn fra loppemarkeder, og få helt 
personlige bruksting som du selv har laget.
Hjemmesydd har en leken og uformell tilnærming til 
emnet. Her finner du glade stoffer, enkle former og 
gjerne litt slurvete sting. Lappesømmen baserer seg 
mest på firkanter, dette er enkel søm som blir spen-
nende gjennom valg av stoff og farger.

Kim G. Helsvig
Pax forlag 1964-2014
381 sider
Pax Forlag, 2015
ISBN: 9788253037530

Pax Forlag fremmet fra første 
stund en ny venstreradikalisme 
i norsk vitenskap, kultur og 

politikk. Det lille forlaget vokste raskt langt utover 
seg selv, og Pax fikk en betydning for den politiske 
og kulturelle utviklingen i Norge gjennom 1960- 
og 1970-årene som på ingen måte stod i proporsjon 
til forlagets størrelse. Historien om Pax tegner da 
også et riss til et gruppeportrett av den selvbevisste 
og politisk engasjerte akademikergenerasjonen som 
etablerte seg på de humanistiske og samfunnsviten-
skapelige fagområdene i Norge gjennom de radikale 
1970-årene. Både den nasjonale og internasjonale for-
lags- og bokbransjen har i den senere tid gjennom-
gått dyptgripende endringer som også Pax har måttet 
forholde seg til. Liberalisering, kommersialisering, 

digitalisering og større avhengighet av bestselgere er 
stikkord for denne utviklingen. Men som 50-årsju-
bilant utgir Pax fremdeles oversatt skjønnlitteratur, 
sakprosa og akademisk litteratur av høy kvalitet.

Torolf E. Kroglund
Jegerhjerte. Jakten på jegerens 
hemmelighet
155 sider
Pax Forlag, 2015
ISBN: 9788253038254

I hele Norge er folk opptatt av 
jakt. I innlandet er elgjakten en 

viktig del av matauken, langs kysten jaktes det sjø-
fugl, villreinstammene beskattes av heldige jegere i 
lokale bygder, for næringslivsfolk gir en godt gjen-
nomført rypejakt status, og slik kunne vi fortsette. 
Torolf Kroglund undersøker hva som preger den nor-
ske jaktkulturen, og om de ulike jaktformene, han 
snakker med jegere, leser statistikker - og han er 
selv en skytter. Jegerhjerte er boka som tar den norske 
jaktkulturen på pulsen, som ikke bare forsøker å gi et 
overblikk over hva som kjennetegner de ulike jakt-
formene, men som også vil formidle jaktopplevelsen 
- ventingen, letingen, vandringen, og øyeblikket da 
viltet er i ro i siktet.

Kjell Terje Ringdal
Vel talt! Lær å lage taler som 
begeistrer
218 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203295140

Her er råd og hjelp til lykkelige 
jubilanter, nervøse brudgommer, 

politikere, næringslivsfolk, sørgende og alle som skal 
stå opp og holde en tale. Ved hjelp av enkle modeller 
og teknikker kan du lage taler som vil vekke publi-
kums begeistring og sikre deg applaus, latter, tårer 
og glede.
Boka gir førstehjelp på tre nivåer:
1. For deg som trenger livredning og konkrete tips. 
Nå!
2. Du har dårlig tid, men er ikke skrekkslagen.
3. For deg som er helt rolig og gjerne vil vite mer før 
du setter i gang.

Liv Berit Tessem og Kjetil 
Wiedswang
Harald og Sonja. Kongeparet 
i 25 år
271 sider
Vigmostad & Bjørke, 2015
ISBN: 9788251686235

Forfatterne har samlet alle 
blinkskuddene, de mest spektakulære kjolene og 
de beste historiene fra de 25 årene som er gått siden 
Kongen og Dronningen flyttet inn på slottet. Boka 
er en varm hyllest til kongeparet og kongefamilien, 
samtidig som den bevarer den kritiske avstanden og 
belyser temaer og hendelser som har vært oppe til de-
batt i løpet av disse årene.
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Christina Five Berg
Kaci – min mamma
303 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203294570

Jeg var ett år da mamma ble leder 
av Unge Høyre. Etter det gikk 
det bare én vei for hennes poli-

tiske kometkarriere, og for likestillingen i det norske 
samfunnet. Politikken tok fra meg mammaen min. 
Slukte henne. Hennes valg fikk store konsekvenser 
for meg. Savn, sorg, bitterhet. Jeg, og mange barn 
med meg, har betalt en pris for den likestillingen vi 
har i dag, tenkte jeg sårt som voksen. Likevel er like-
stillingen et umistelig gode for meg. Denne tanken 
fikk meg til å skrive historien om mamma og meg. 
Jeg ville at historien også skulle handle om likestil-
ling fra barnets perspektiv. Og om barnets behov for 
sin mor. Hovedfortellingen er mammas historie. Om 
engasjement, om en «flink pike» og den kontinuerlige 
kampen inni henne mellom politikken og familien 
hvor hun aldri strekker til. En konstant, vond tids-
klemme. Den andre fortellingen er barnets historie. 
Jeg kjemper på min side en stille kamp for å forstå 
verden, og mammas valg. En kamp for å få mammas 
oppmerksomhet, og en kamp for å være noe annet 
enn «dattera til». Fortellingen veksler mellom den 
barnslige lille verden og den store, komplekse vok-
senverden. Begge historiene er for meg like viktige. 
Fortalt med en stolthet over mamma, men samtidig 
anklagende fordi jeg følte at hun valgte bort meg - 
det som skulle vært viktigst. Likevel skjer det noe 
med meg mens jeg skriver boka. Det blir ikke bare en 
fortelling, men en prosess for oss to. Christina Five 
Berg er utdannet jurist. Dette er hennes bokdebut.

Arnhild Skre
Th. Kittelsen. Askeladd og troll
496 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203294143

Theodor Severin Kittelsen (1857-
1914) ble mest kjent som eventyr-
tegner og har fått generasjoner til 

å grøsse, drømme og gapskratte. Han levde i en tid da 
vitenskapen ville gjøre alt til biologi, kjemi, fysikk og 
mekanikk, men fikk likevel publikum til å se humor, 
poesi og mystikk i naturen. Kittelsen så skarpt både 
utover og innover, og dette doble Kittelsen-blikket 
virker fortsatt. Han var ingen stor maler og brukte 
ofte enkle virkemidler når han arbeidet på papir. 
Likevel skapte han måten vi ser på. Likevel fryder, 
skremmer og morer han oss mer enn hundre år et-
ter sin død. Hvordan fikk han det til? Biografen jak-
ter på svarene i et fargerikt sinn, i kjente og ukjente 
verker, og i et kunstnerliv like frodig, skiftende og 
dramatisk som Kittelsens kunst.

Sissel Furuseth
Forfatteren som kritiker
279 sider
Novus Forlag, 2015
ISBN: 9788270998272

Forfatteren som kritiker drøfter 
hva som definerer forfatterkri-
tikerens spesifikke myndighet 

slik den utøves i dobbeltrollen som medievennlig ce-
lebritet og kritisk intellektuell. Boka henvender seg 
til studenter, forskere, kritikere, journalister, lærere, 
forfattere, bibliotekarer og alle andre som er opptatt 

av synlige og usynlige mekanismer i det offentlige 
skriftlivet. Forfatteren som kritiker er en annerledes 
litteraturhistorie som tar utgangspunkt i den stadig 
tilbakevendende påstanden om at kritikken i vår tid 
er rammet av krise. Er det forfatterkritikeren som 
skal redde oss? Sissel Furuseth (f. 1971) er professor i 
nordisk litteratur ved Norges teknisk-naturvitenska-
pelige universitet i Trondheim. Hun disputerte for 
dr.art.-graden i 2003 med en avhandling om Gunvor 
Hofmos lyrikk, og er medforfatter av Norsk litterær 
modernisme og Kritiske portretter. Litterære tidsskrifter 
etter 1880. Hun har ledet det nasjonale forsknings-
prosjektet Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. 
Verdiforvaltning og mediering.

Nina F. Grünfeld og 
Espen Holm
Ninas barn. Fortellingen om 
det jødiske barnehjemmet i 
Oslo
227 sider
Kagge, 2015
ISBN: 9788248916499

I 1938-39 ankom to grupper jødiske flyktningbarn 
via Nansen-hjelpen til Norge. Alle var under ti år, 
underernærte og uten familie. De kom fra Østerrike 
og Tsjekkoslovakia. En av dem var gutten Berthold 
Grünfeld, senere far til Nina, bokas ene forfatter. De 
norske jødene etablerte et hjem for dem i Holbergs 
gate 21. Her skulle de bo til det var trygt å vende til-
bake. Bestyrer ble Nina (født Hackel) Hasvold, en 
sterk kvinne fra en russisk flyktningfamilie i Berlin, 
som ved en rekke tilfeldigheter endte opp i Oslo 
i årene før krigen. Hun skulle bli som en mor for 
Berthold og de andre barna. Høsten 1942 klarte en 
håndfull kvinner og menn å redde alle 13 barn trygt 
over grensen til Sverige. Hvem var disse hjelperne? 
Hvem var barna? Hvordan gikk det med dem senere 
i livet? Boka bygger på et rikt kildemateriale, bl. a. 
brev barna skrev, memoarer fra ankomsten deres til 
Norge og om den farlige flukten til Sverige. Ninas 
barn blir også en dokumentarfilm som vises på NRK 
høsten 2015. Nina Grünfeld har laget filmen.

Ola Henmo
Kampene. Et portrett av 
Kim Friele
159 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202457365

Historien om Kim Frieles liv i ho-
mobevegelsen er også beretnin-

gen om tilblivelsen av et moderne Norge. Rettigheter 
kommer ikke av seg selv, våre sinn blir ikke mer åpne 
bare av at tiden går; endringene skjer når modige 
mennesker går foran og sier: «Vi må gjøre dette på en 
annen måte.» Kim Friele er et slikt menneske. Med 
uredde protester, godt politisk håndverk, enorm vir-
ketrang og sta utholdenhet, har hun endret våre lover 
og hjerter. Denne boka forteller hvordan og hvorfor. 
Ola Henmo (f. 1965) er frilanser og har tidligere job-
bet 15 år i Aftenposten. Han skrev Kreftforeningens 
75-årsjubileumsbok Krefter i 2013.

Sigri Sandberg
Frykt og jubel i Jotunheimen. 
Forteljingar om folk og fjell
224 sider
Skald, 2015
ISBN: 9788279592235

Dette er forteljinga om fjella 
Hurrungane i Jotunheimen. 

Og om kvinnfolk som har levd med dei og klatra 
mot dei - eller ikkje brydd seg om dei. Forfattar Sigri 
Sandberg har leitt langt attende i vår staute fjellhis-
torie for å spore opp nokre av desse kvinnene. For var 
alle jegerar i vikingtida menn? Og når byrja kvinner 
å klatre? I boka fortel Sandberg om korleis Norges 
flottaste alpine fjellområde vart til, om mytologi og 
jotunkvinner, fangst og budeier. Ho skriv om roman-
tiseringa av fjella på 1800-talet, om framveksten av 
moderne fjellsport og om kvinner i skjørt på veg mot 
toppane. Sandberg trekk linjer frå urgamal tid til i 
dag, og sommaren 2015 klatrar forfattaren sjølv mot 
dei kvasse tindane. Med Frykt og jubel i Jotunheimen 
får desse fjella, nokre av Norges fremste nasjonal-
symbol, si unike historie fortalt.

Øyvind Berg
Bålet – frå gnist til ild
157 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202482954

Bålet er et naturlig samlings-
punkt, både ute i naturen eller 

som peisild inne. Her er en praktisk veileder i kunst-
en å gjøre opp ild. Bålet er tidenes viktigste oppda-
gelse som på mange måter endret menneskenes liv 
og utvikling. Øivind Berg trekker historiske linjer 
fram til vår bruk av bål som varmekilde, kokeplass 
og sosialt samlingspunkt. Bålet er viktig i norsk fri-
luftsliv først og fremst fordi det kombinerer det prak-
tiske med det sosiale. Boka formidler kunnskap om 
opptenning, ulike båltyper og deres funksjoner, om 
treslagenes egenskaper som brensel, og om hvordan 
mat kan tilberedes over ild. Boka gir tilstrekkelig 
kunnskap til å kunne gjøre opp ild og fyre bål under 
nær sagt alle forhold.

Jon Magnus
Sommerfuglene i Armero. Fortel-
linger fra et liv på reise
238 sider
Aschehoug, 2015
ISBN: 9788203295263

I rollen som VG-reporter har Jon 
Magnus reist verden rundt i over 40 år. Etter at han 
sluttet i avisen ved årsskiftet 2013/14, har han opp-
søkt mange av de stedene som gjorde størst inntrykk 
på ham, og han har møtt både gamle kjente og nye, 
fargerike mennesker. Resultatet er denne boka som 
er full av historier - noen komiske, noen rystende, 
alle tankevekkende. Her er gjensyn med Armero, 
den colombianske byen der tre fjerdedeler av de 30 
000 innbyggerne omkom i jordskred i 1985. Møter 
med Carmencita i Evert Taubes sang om Fridtjof 
og Carmencita, og med hennes etterkommere. Jakt 
på Knut Hamsuns ukjente datter, og nå hennes barn 
og barnebarn. Opplevelser fra krigen på Balkan, fra 
jordskjelv i Mexico City, fra Nord-Korea og fra death 
row i USA. Den gripende historien om den norske 
sjømannen som ble skutt av Guardia Civil i en liten 
landsby for over femti år siden, og om hvordan både 
hans familie og landsbyen til slutt fant fred. Mer far-
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gerikt enn dette blir det ikke! Jon Magnus er tidli-
gere utenriksjournalist i VG og forfatter av bøkene 
Veien til Karlsvogna, som er solgt i 100 000 eksempla-
rer, Etter Karlsvogna og barneboka Gamle Gråmann.

Harald Skjønsberg
Terror
99 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202476960

Vi hører om terrorisme nesten 
hver dag, og den preger livet 
vårt. Men hva er egentlig terro-

risme? Hvor farlig er det? Hvorfor oppstår terroris-
me? Og kan man bli kvitt terrorisme? Her får du lese 
om terrorismens historie fra Guy Fawkes til Anders 
Breivik, fra det som regnes som det første terroran-
grepet i 1605 til i dag, fengende og innsiktsfullt fortalt 
av Harald Skjønsberg, som tidligere har vunnet Kul-
turdepartementets fagbokpris.

Iselin Theien
Fra krig til krig. En biografi om C. 
J. Hambro
361 sider
Spartacus, 2015
ISBN: 9788243009141

C.J. Hambro er en ruvende skik-
kelse i norsk politisk historie: han 

var i mange år stortingspresident og leder for Høyre. 
Som delegat til og senere president i Folkeforbundet 
var han en internasjonal skikkelse på linje med Nan-
sen. Den 9. april 1940 brakte Hambro regjering, stor-
ting og kongehus til Elverum, i midlertidig sikkerhet 
fra de tyske invasjonsstyrkene. Her formulerte han 
den berømte Elverumsfullmakten, som ble avgjø-
rende for eksilregjeringens evne til å ivareta rikets in-
teresser under krigen. Slik la han grunnlaget for fem 
års motstandsarbeid styrt fra London. Biograf Iselin 
Theien kommer tett på Hambro. Sentralt står det li-
denskapelige forholdet Hambro hadde til den 12 år 
eldre skuespillerinnen Gyda Christensen. Gjennom 
deres private brev blir vi kjent med en sterk person-
lighet og en begavet politiker - Norges største stats-
mann i det 20. århundret. Fra krig til krig er en bio-
grafi om en norsk gigant - den store redningsmannen 
9. april - og om kjærlighetshistorien som formet ham. 
Boka er også et portrett av Norge og Europa i den 
turbulente mellomkrigstida. 

Fredrik Wildhagen
Formgitt i Norge
434 sider
Unipub forlag, 2015
ISBN: 9788274774834

Formgitt i Norge gir en samlet frem-
stilling av moderne norsk formgiv-
nings historie gjennom de siste 150 

årene. Boka er en nyutgivelse av Fredrik Wildhagens 
bok fra 1988.  Boka gir en samlet fremstilling av mo-
derne norsk formgivnings historie gjennom de siste 
150 årene. Har litteraturliste og register. Wildhavens 
bok har lenge hatt status som den mest grundige 
innføringen i norsk designhistorie, og en nyutgivelse 
har lenge vært etterspurt. Den nye boka er oppdatert 
med nytt bildemateriale, og med etterord av kunst- 
og designskribenten Leena Mannila. Bildeutvalg og 
design av boka er gjort av designstudioet Yokoland. 
Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Trond 

Winther 
Økonomistyring: innføring i 
bedriftsøkonomi og regnskap
477 sider
Gyldendal akademisk, 2015
ISBN: 9788205446854

Økonomistyring. Innføring i 
bedriftsøkonomi og regnskap er 

skrevet for studenter og fagpersoner som trenger en 
grunnleggende innføring i det bedriftsøkonomiske 
fagområdet. Målgruppen er ingeniører, maritime 
fagpersoner, helsepersonell og andre som har behov 
for en introduksjon i bedriftsøkonomisk analyse, 
budsjettering og regnskapsforståelse. Det har lagt 
vekt på å gi boka en logisk og ryddig struktur, slik at 
det er lett å finne frem i stoffet. Boka har sammen-
drag, kontrollspørsmål og oppgaver knyttet til hvert 
kapittel.  Består av fire hoveddeler: Generell intro-
duksjon med inntekts- og kostnadsteori, finansregn-
skap, bedriftsøkonomi, anvendelse. Boka har også 
egne nettsider: www.gyldendal.no/okonomistyring. 
Her finnes blant annet komplette løsningsforslag til 
alle oppgavene.

Kjersti Karlsen 
Alvorlige psykiske lidelser hos 
barn og ungdom: psykoser og 
psykoselignende tilstander
287 sider
ISBN: 9788205481923

Kan barn ha psykose? Hvordan 
kan vi oppdage at en ungdom 

har psykotiske symptomer? Hvordan skal hjelpeap-
paratet møte unge mennesker som sliter med psyko-
ser og alvorlige psykiske vansker? Ved hjelp av forsk-
ning, bred klinisk erfaring og en rekke praksisnære 
eksempler gir forfatteren svar på disse og flere spørs-
mål om alvorlige psykiske lidelser hos barn og unge. 
I boka får du innsikt i temaer som:
- psykoser, psykoseliknende symptomer og risikotil-
stander
- diagnoseforståelse, diagnostisering og differensial-
diagnoser
- hjelpsøking og utredning
- familie- og nettverkssamarbeid
- betydningen av tidlig innsats
Kunnskap om psykoser hos barn og ungdom er spar-
som. Utviklingen av en alvorlig psykisk lidelse hos 
unge mennesker skjer gradvis, og for helsepersonell 
kan møtet med denne pasientgruppen være utfor-
drende og fylt med dilemmaer. Boka har til hensikt å 
avlive myter, redusere stigma, og ikke minst gi håp til 
foreldre, helsepersonell, behandlere og de unge selv.

Hilde Beate Lia
Crazy Cryin’ Blues: Tett på 
bluesens kvinner
263 sider
Falck forlag, 2015
ISBN: 9788293039570

Hilde Beate Lia (f.1951), er cand. 
Phil. i engelsk og arbeider som lektor i ungdomssko-
len på Notodden. Hun har også i flere år undervist på 
Høgskolen i Telemark. Lia har tidligere gitt ut lære-
verk i engelsk for ungdomstrinnet (Aschehoug 2006-
2008). Ideen til denne boka oppsto da Lia studerte 
amerikansk kvinnehistorie og gjennom sitt arbeid 
oppdaget at de første blueskvinnene var de domi-
nerrende innenfor sjangeren. De var selvstendige og 
uavhengige i en tid hvor diskriminering av den svarte 

befolkningen var vanlig. Deres bluestekster hadde 
stor betydning som inspirasjon for andre svarte kvin-
ner. I ettertid har hun gjennom omfattende studier 
fordypet seg i blueshistorien, slik den har fortonet seg 
for kvinnelige artister. Hennes engasjement på vegne 
av de kvinnelige bluesartistene er tidligere eksponert 
i foredrag, blant annet under Notodden Bluesfesti-
val. Lia er født og oppvokst i bluesbyen Notodden og 
har fulgt Notodden Bluesfestival fra begynnelsen av. 
I arbeidet med boka foretok hun en reise til USA på 
jakt etter bluesens kvinner og personer som stod dem 
nær. Hun har oppsøkt kildene, opplevd bluesmiljø-
ene slik de er i dag og søkt i gale arkiver for å lære seg 
mest mulig om flest mulig av dem som i dag kalles 
kvinnelige bluespionerer. Norsk blues er også med. 
Det mest sentrale norske blueskvinnene er omtalt 
i boka. Crazy Cryin’ Blues - Tett på bluesens kvinner 
retter seg ikke bare mot musikkelskende lesere. Like 
mye skildrer boka artistenes levevilkår, det samfun-
net de levde i og deres formidling av glede, sorg, 
smerte og savn gjennom tekst og musikk.

Anne Birgitta Nilsen
Hatprat
112 sider
Cappelen Damm akademisk, 
2015
ISBN: 9788202453602

Dette er den første boka på 
norsk som gir innsikt i hva hat-

prat er og kunnskap om hvorfor denne formen for 
språkbruk virker. Hvilke språklige virkemidler er 
det som gjør at noen lar seg forføre eller manipulere 
av mobbing, netthets og hatretorikk? Hatprat er en 
form for språkbruk som kan forsterke og skape ne-
gative følelser, holdninger og oppfatninger overfor 
en gruppe mennesker eller et individ. Hatprat gjør 
skade, og kan føre til utrygghet og frykt hos utvalgte 
grupper og individer. Språkbruken kan redusere 
folks verdi som menneske, og på den måten være et 
angrep på deres verdighet. I sin ytterste konsekvens 
kan hatprat inspirere og motivere til hatkriminalitet 
og terrorisme ved hjelp av voldsoppviglende ytringer.

Selda Ekiz, Håvard Paulsen, Per 
Kristian Grytdal
Barn ingen adgang!
152 sider
Vigmostad & Bjørke, 2015
ISBN: 9788251686112

NRK Super-suksessen Barn 
ingen adgang! har nå blitt en 

EKSPLOSIV bok! Selda Ekiz, Håvard Paulsen og 
Per Kristian Grytdal har plukket ut 15 av de feteste 
eksperimentene sine. Du kan blant annet få lære om 
hva som skjer når du putter mentospastiller i en Cola, 
hvordan du kan lage din egen motor, hva en promp 
inneholder, hva lyd egentlig er og mye, mye mer. I til-
legg inneholder boka 10 fantastiske partytriks og en 
haug av andre morsomme ting du kan gjøre hjemme. 
Bli med på deres utrolige og sprø eksperimenter - og 
få svar på det du alltid har lurt på! Naturfag rocker!
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Siw Aduvill
Yoga når det gjelder: for oss 
selv, hverandre og tiden vi 
lever i
Arneberg forlag, 2015
ISBN: 9788282201407

Yoga når det gjelder - for oss selv, 
hverandre og tida vi lever i beskri-

ver en tradisjon der filosofi, fysiske øvelser, medita-
sjon og pusten utgjør et hele. I boka snakkes det mest 
om foreningen mellom sinn og kropp, men det er 
mange flere forbindelser å utforske. Blant andre: 
Oss selv - om hvordan yoga kan gi deg styrke til å 
tåle en prestasjonsorientert verden preget av fart og 
forbruk.
Hverandre - om hvordan yoga viser oss at alt henger 
sammen med alt. Dine handlinger får konsekvenser 
for andre.
Tiden vi lever i - om hvorfor yoga er riktig verktøy vi 
en verden som har gått av hengslene; hvordan yoga 
kan orientere oss mot en bedre måte å ta vare på pla-
neten vår på.
Denne boka er unik i norsk sammenheng. Den løfter 
blikket fra tradisjonell yoga til å sette yogautøverens 
indre endring inn i et samfunnsperspektiv, både på 
lokalt og globalt plan.
Er du opptatt av yoga vil du elske boka. Er du bare 
nysgjerrig på boka, vil du komme til å elske yoga!

Tor Eystein Øverås
Hva er et essay?
267 sider
Gyldendal, 2015
ISBN: 9788205475229

Witold Gombrowicz, Franz Kafka 
og Joseph Roth, Albert Camus og 
Jean-Paul Sartre. Og Petter Dass 

og Kråkesølv. Og ikke minst essays om film, om bil-
dende kunst. Oversikt, observasjoner, refleksjoner. 
Utfordre sitt eget blikk, og leserens. Være personlig, 
men unngå hyllester og tomme gester. Tor Eystein 
Øverås har lenge begeistret anmelderne. I bøker som 
Til, Livet! Litteraturen! og I dette landskap har han 
rettet sitt fininnstilte sanseapparat og sin tankekraft 
mot ulike kulturuttrykk: mot bøkene og forfatterne, 
filmene og regissørene, stedet og menneskene, stedet 
og historien. Kunnskapsmengden er stor, men hånd-
tert med letthet og uforlignelig formuleringsevne. I 
årets bok følger vi Øverås til Buenos Aires, til Sen-
tral-Europa, til Frankrike, til Skåne og Nord-Norge, 
og til den forsvunne staten DDR. Og vi møter blant 
andre Witold Gombrowicz, Franz Kafka og Joseph 
Roth, Albert Camus og Jean-Paul Sartre. Og Petter 
Dass og Kråkesølv. Og ikke minst finner vi essays om 
film, om bildende kunst.

Fredrik Græsvik
Evig krig: Israel og Palestina
382 sider
Kagge, 2015
ISBN: 9788248916482

Fredrik Græsvik har arbei-
det i Midtøsten siden tidlig på 
90-tallet, som informasjonsof-
fiser i FN-styrken og senere som 

reporter i TV 2. Han var med flyet som hentet Arafat 
fra eksilet for å undertegne selvstyreavtalen, og be-
søkte PLO-lederens hovedkvarter da det var beleiret 
av israelske soldater. Han var hjemme hos Yitzhak 
Rabin før han ble drept i et attentat. Græsvik har 

intervjuet en rekke ledere på begge sider. Vel så vik-
tig som maktens menn, er Fredrik Græsviks møter 
med menneskene som bor i konfliktens kjerne. Han 
skriver om palestinske krigere som bærer raketter ut 
til oppskytningsrampene, om palestinske barn som 
ble skutt rett foran øynene hans og om israelere som 
mistet sine kjære i selvmordsattentat. Mennesker 
som lever under brutale vilkår, bærer på voldsomme 
historier. I denne boka får vi dele dem, samtidig som 
vi får en større forståelse for hva konflikten faktisk 
består i.

Grethe Syéd
Olav Duun: kunsten, døden og 
kjærlighetens dikter
384 sider
Vidarforlaget, 2015
ISBN: 9788279902980

Det er mange måter å lese Olav 
Duun på: han er både actionfor-

fatter, tradisjonsformidler og en skarpsindig iakt-
taker av dypene i menneskesinnet. Blant hans vik-
tigste tema er kunsten, døden og kjærligheten. Disse 
sluttet han aldri å nærme seg med undring, blikk for 
det motsetningsfulle og brodd mot alt som smaker 
av autoritetstro. Kvaliteten i tekstene - humoren, 
djervskapen, stilsikkerheten og sannhetsviljen - er 
gjennomgående uansett hvordan man tar fatt på 
hans forfatterskap. Olav Duun. Kunsten, døden og 
kjærlighetens dikter kommer inn på alle Duuns mest 
kjente verk, som i tillegg til seksbindsromanen Juvik-
folke (1918-23) er Medmenneske (1929) og Menneske og 
maktene (1938). Den vier likevel størst plass til mindre 
kjente sider ved forfatterskapet. Den er drevet av en 
dyp kjærlighet til både Duun og annen litteratur, og 
skrevet for å opprioritere litteraturens måte å bety på 
dens innsikter som ikke lar seg uttrykke i noe annet 
språk. Her blir vi kjent med den egenrådige Sigyn 
i Nøkksjølia (1910) og Sigyn (1913), den undergangs-
dømte Petra i Harald (1915), stribukken Frigg i Det 
gode samvite (1916), fanatikeren Martin Brudalen i 
På Lyngsøya (1917), den lidenskapelige Gudrun i Gud 
smiler (1935) og ikke minst kunstneren, melankolike-
ren og elskeren Ola Håberg, en av de mest fascine-
rende skikkelsene i norsk litteratur. Boka er en innfø-
ring i Duuns forfatterskap, en nyskapende nærlesing 
av sentrale tema i det, og den bringer biografisk stoff 
som aldri tidligere har vært offentliggjort.

Jan Aske Børresen
Norske havområder
160 sider
Værdata, 2015
ISBN: 9788291815008

Boka er skrevet for alle som leter 
etter kunnskap om norske hav-
områder, ressursene og forvalt-

ningen av dem. Det er disse havområdene som har 
gitt oss den rikdommen vi alle i dag nyter godt av. 
Boka forteller historien om hvordan Norge har fått 
fastlagt grensene i havet og på kontinentalsokkelen 
for evig og alltid. Den følger utviklingen av folkets 
havrett frem til en av de største begivenhetene for 
Norge i nyere tid: Overenskomsten mellom Norge 
og Den russiske føderasjon om maritim avgrensning 
og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Boka ser 
på hvordan petroleumsressursene utnyttes i dag og 
kan bli utnyttet i fremtiden. Boka fremhever at det 
levende liv i havet og ved kysten er enda viktigere enn 
petroleumsressursene. De levende ressursene kan 
ikke lagres for senere bruk. De mange fiskearter må 

derfor forvaltes dynamisk måte. Det er et stort forbe-
dringspotensial i å utnytte de levende ressurser klo-
kere. Med en fornuftig forvaltning vil havet kunne 
være en kilde til mat og inntekter i all fremtid.Boka 
inneholder et titalls nye kart med dybder av havbun-
nen. Det er også kart som viser økonomiske soner 
og fiskerigrensene. Norsk kontinentalsokkel blir vist 
med dyphav og undersjøiske rygger - alt i farger.

Eva Frisk, Tone Elisabeth 
Grundvig, Tommy Moum, Siv 
Sørås Valand
Kontakt: norsk påbygging vg3
495 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202450779

Kontakt: norsk  påbygging er ny-
skrevet for påbyggingskurset Vg3. Verket følger i 
sporene til Kontakt Vg1-Vg2, men kan brukes uav-
hengig av hvilket verk elevene har brukt tidligere. 
Alt i én bok: Teoristoff og tekstsamling er i samme 
bok, det gjør lærestoffet lettere tilgjengelig. Særegent 
for læreverket er at teoridelen har grundige omtaler 
og eksempler fra mange av tekstene som elevene fin-
ner i tekstsamlingen. Slik får elevene se hvordan uli-
ke typer tekster skal omtales og analyseres når de selv 
skal jobbe med liknende tekster. Egne kapitler om 
retorikk og skriving av tekster viser elevene hvordan 
de skal skrive tekster med ulike formål.
Utvidet tekstsamling på nett: Tekstsamlingen i boka 
dekker hele litteraturhistorien, men for å ha flere tek-
ster å velge mellom, har vi en egen tekstsamling på 
nett som supplerer og utvider tekstsamlingen i boka. 
Det er oppgaver til alle tekstene. Veien mot eksamen: 
Påbyggskurset har mye stoff, og eksamensforbere-
delser er en viktig del av kurset. Vi har med tips og 
informasjon om eksamensoppgaver og hva som for-
ventes av elevene ved skriftlig eksamen. Dette stoffet 
kan brukes som oppslagsdel under eksamen. Elev-
nettsted med støtte for lesing og skriving: Elevene 
finner lydbokfiler til alle kapitlene, interaktive opp-
gaver som elevene kan bruke til å repetere og drille 
fagstoffet og ressurser og oppgaver som er til god 
hjelp i arbeidet med lærestoffet. Lærernettsted med 
forslag til prøver og oppgaver: På lærernettstedet er 
det forslag til undervisningsopplegg, forslag til tverr-
faglige sjangeroppgaver, forslag til eksamensrettede 
oppgaver og powerpointer som kan redigeres.

Kari Gjerstadberget
Hundre kvinner
389 sider
Museumsforlaget, 2015
ISBN: 9788283050219

Hvordan var det å vokse opp 
i ei tid da forventningene til 
kvinner og menn var helt 
ulike, og få kvinner fikk 

utdannelse? Hvordan var det å bryte barrierer i en 
mannsdominert verden? Hva skulle til for å få et godt 
liv? I boka Hundre kvinner møter vi hundre kvinner 
som forteller sin livshistorie. De kommer fra hele 
landet, fra alle samfunnslag, noen er kjent fra akade-
mia, politikk, kunst og scene, mange er hverdagshel-
ter. Felles for dem er at de er over 70 år og har levd i 
Norge på samme tid. Sammen danner fortellingene 
deres et bilde av norsk sosial- og kvinnehistorie gjen-
nom store deler av det siste hundreåret. Dette er ei 
bok man kan glede seg over og bli klokere av. Hundre 
kvinner er velegnet som gavebok til folk i alle aldre.
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Leif Gjerland
Oslos elleve byer: historien om 
en byutvikling
212 sider
Dreyers forlag, 2015
ISBN: 9788282651387

Leif Gjerland deler i denne boka Oslos byutvikling 
inn i elleve, tydelig atskilte «byer». I Oslo bruker vi 
gjerne betegnelsene Middelalderby, Havneby, Dra-
bantby og Fjordby. Og ikke minst Hovedstaden 
«stad» betyr jo også by. Noen byer er knyttet til en 
epoke, gjerne med en ny verditenkning, mens andre 
«byer» har kommet sammen med geografiske end-
ringer. Vi kjenner ofte til hva som skiller det ene by-
utviklingstrinnet fra det forrige og det neste. Men 
hva utløste forandringen? Denne boka ønsker sær-
lig å belyse startpunktene, hvilke enkeltepisoder og 
krefter som markerte overgangen mot en ny «by». 
Bortsett fra Middelalderbyen, er det ingen av Oslos 
«byer» som helt forsvinner når de med tiden avløses 
av noe annet og nytt. De fleste fortsetter å utvikle 
seg, og lever side om side med det som dukker opp. 
Dette gir byen «årringer», som det burde være lett å 
se. De ligger rundt oss og venter på å bli oppdaget og 
gjenkjent. Derfor avsluttes hvert kapittel i boka med 
tips om hvor det går an å finne spor etter den opprin-
nelige byen. God byjakt!

Inge Eidsvåg
Underveis: vandringer i et land-
skap mellom tro og tvil
295 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202492793

Hvis noen for 60 år siden hadde 
spurt Inge Eidsvåg om hans tro, 

ville svaret ha vært enkelt. Når han blir spurt i dag, 
blir blikket flakkende og stemmen usikker. Hva tror 
han egentlig på? Er det noe igjen av barnetroen? 
Og hva betyr religion i sekulariseringens tidsalder? 
Dette er verken et anklageskrift eller et kampskrift. 
Underveis handler om en livssynsreise som har vart i 
mer enn seksti år.

Aud V. Tønnessen
Ingrid Bjerkås: motstandskvin-
nen som ble vår første kvinnelige 
prest
209 sider
Pax, 2015
ISBN: 9788253036878

Klokken fire natt til 28. april 1961 
ankom et eldre bærumsektepar øya Senja i Troms. 
Det var den nye sognepresten, Ingrid Bjerkås og 
hennes mann Søren. Ingrid Bjerkås var nylig ordi-
nert som første kvinnelige prest i Norge, og paret var 
spent på hvilken mottagelse som ventet dem. Ingrid 
Bjerkås har blitt kalt husmoren som ble prest. Men 
hennes liv var fylt av både dramatikk og kamp, og 
det var nok først og fremst motstandskvinnen, ikke 
husmoren, som ble prest. Under krigen får Ingrid 
Bjerkås et kall fra Gud; fryktløst markerer hun sin 
avsky mot nazistene, blir arrestert flere ganger og til 
slutt ført til Grini. Etter krigen begynte hun å stu-
dere teologi. Det hadde flere kvinner gjort før henne, 
men ingen av dem hadde villet tvinge gjennom en 
ordinasjon. Ingrid Bjerkås var imidlertid like uredd 
her som hun hadde vært under krigen. Hun trosset 
kristne «mørkemenn» og stod stolt gjennom sverte-
kampanjer og ryktespredning.

Vegard Sæther
Frontsøstre: norske kvinner 
under hakekorset
229 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202470753

Her fortelles en annerledes his-
torie om kvinners innsats under 

2. verdenskrig. Hva motiverte noen til å bli frontsøs-
tre, hvordan utøvde de sin tjeneste, og hva ventet dem 
da krigen var slutt? Rundt 450 norske frontsøstre ble 
dømt som landssvikere. Sæther vurderer de nylig fri-
gitte saksdokumentene i et bredt perspektiv, og gir 
for første gang en samlet presentasjon av frontsøstre-
nes plass i norsk krigshistorie.

Sylvi Stenersen Hovdenak, 
Janicke Heldal Stray
Hva skjer med skolen? En 
kunnskapssosiologisk analyse 
av norsk utdanningspolitikk fra 
1990-tallet og frem til i dag
171 sider
Fagbokforlaget, 2015
ISBN: 9788232102990

Kunnskapspolitikken er i økende grad blitt globali-
sert. Samtidig er utdanning blitt et viktig instrument 
for økonomisk utvikling på ulike nivåer: globalt, 
nasjonalt og lokalt. På samme tid som kunnskapen 
løftes frem som nøkkelen til økonomisk vekst og 
utvikling, blir kunnskapsbegrepet i norsk utdan-
ningsforskning viet liten oppmerksomhet. I denne 
boka blir søkelyset rettet mot utdanningens betyd-
ning slik den kommer til uttrykk på ulike nivåer: fra 
det globale og internasjonale nivået representert ved 
overnasjonale styringsdokumenter til individnivået 
representert ved skolehverdagen til norske elever i 
ungdomsskole og i videregående skole. Forfatterne 
peker på at politisering og økonomisering av utdan-
ningen i større grad enn tidligere defineres av poli-
tikere og økonomer. På den ene siden er det peda-
gogiske prosjektet blitt utvidet i betydningen av at 
utdanningens etterspørsel knyttes til globalisering og 
internasjonal konkurranseevne. På den andre siden 
erfarer vi at det pedagogiske prosjektet er blitt inn-
snevret i betydningen av at skolens rolle som iden-
titetsdanner, kunnskapsprodusent og kunnskapsfor-
midler er viet mindre oppmerksomhet.

Kristin Flood
Nærvær: hvordan jeg fant min 
indre hvileplass
295 sider
Cappelen Damm, 2015
ISBN: 9788202416256

Nærvær er første skritt på vei 
mot noe mer enn større ro og 
balanse. Det åpner for nærhet, 

empati, toleranse og tålmodighet, essensielle kvalite-
ter i vår urolige tid - og kan føre til at vi våger å vise 
større sårbarhet. Kristin Flood mener at nærvær er en 
nøkkel som åpner opp for en utvidet og mer levende 
del av vår bevissthet. Ved å flytte oss til et mer nær-
værende ståsted i oss selv kan vi få tilgang til et lag 
av virkeligheten som ligger bakenfor det hverdags-
lige. I berøring med det kan vi oppleve en glede i bare 
å være til. Ved å fortelle om sin nysgjerrige søken, 
menneskemøter, meditasjon, fordypning i stillhet og 
hendelser som endret henne, inspirerer Kristin Flood 
oss til å være utforskende og nysgjerrige på vårt eget 

liv. Hun oppfordrer til å slippe tak i strevet etter å 
oppnå noe - og i stedet søke etter hvileplassen der et 
naturlig nærvær kan tre fram.

Trond Stølen Gustavsen, 
Kristin Ran Choi Hinna, 
Inger Christin Borge, Peer 
Sverre Andersen
QED 1-7: matematikk for 
grunnskolelærerutdanningen: 
bind 2
903 sider
ISBN: 9788202420925
Cappelen Damm akademisk, 
2015

QED 1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, 
bind 2 er tilpasset de siste 30 av de 60 studiepoengene 
i matematikk rettet mot undervisning på 1.-7. trinn. 
De første tre kapitlene i boka tar utgangspunkt i ma-
tematikkfaglige emner: funksjoner, tall og geometri. 
Boka har et kapittel om statistikk og kvantitativ fors-
kningsmetode og et om kvalitativ forskningsmetode. 
Bokas øvrige kapitler presenterer utvalgte emner i 
matematikkdidaktikk. Blant disse er matematikk-
lærerens kompetanse, internasjonale undersøkelser, 
vurdering, dynamisk kartlegging og oppfølging, 
problemløsning i matematikk og «utematematikk». 
Utvalget av emner til QED-bøkene er gjort med ut-
gangspunkt i de nasjonale retningslinjene for grunn-
skolelærerutdanningen og erfaringer og synspunkter 
fra forskjellige lærerutdanninger i Norge. Mange 
sider ved matematikk i skolen og lærerutdanningen 
er berørt, og bøkene presenterer oppdatert kunnskap 
om matematikk som undervisningsfag tilpasset be-
hovene i dagens skole og samfunn.

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 begren-
set. Likevel har mennesker alltid søkt seg til fjellet. 
Hva har drevet folk til fjells, hvordan har landskapet 
blitt brukt gjennom tidene, og 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, vege-
tasjonshistorie og økologi har samarbeidet for å finne 
ut hvordan vår arealbruk har formet landskapet, og 
hvordan kunnskap kan brukes i en bærekraftig for-
valtning og bevaring av kultur- og naturminner i 
fjellet.
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Norge står i en velordnet særstilling hva angår kontraktsvilkår for utgivelse av litterære verk. Den 
norske Forleggerforening og de norske forfatternes og oversetternes organisasjoner, heriblant NFF, har 
forhandlet frem et spekter av normalkontrakter, som sikrer både forleggere og skribenter nyanserte og 
balanserte vilkår. Disse kontraktsformularene skal benyttes når medlemmer av Forleggerforeningen inngår 
forlagsavtaler med medlemmer av skribentorganisasjonene. Men fordi det er en viss adgang til å avtale avvik 
fra normalkontraktsvilkårene, må du alltid være på vakt overfor forsøk på å få deg til å akseptere dårligere 
betingelser enn det er gode, saklige grunner til.

Brukes normalkontraktene 
slik de skal?

Nedenfor skal søkelyset ret-
tes mot noen medlemsforlags 
forsøk på å trekke normalkon-
traktenes innebygde avtalefrihet 
lenger enn NFF kan se at det er 

grunnlag for. Vi har til og med sett eksempler 
på at medlemsforlag benytter egenutviklede 
dokumenter i stedet for normalkontraktsfor-
mularene. Dette er forhold NFF ønsker å ta 
opp med Forleggerforeningen, så skulle du være 
blant dem som opplever slikt, vil vi svært gjerne 
få beskjed om det.
 Forlag som ikke er medlemmer av Forleg-
gerforeningen, er ikke forpliktet til å bruke 
normalkontraktene. Dermed har du og forlaget 
en større avtalefrihet. Du kan selvsagt foreslå 
å bruke normalkontrakten likevel, eventuelt at 
det henvises til den for utfyllende regulering 
av forhold som det aktuelle kontraktsforslaget 
ikke selv har bestemmelser om. Sjekk slike 
kontraktsforslag mot normalkontraktsvilkårene 
før du underskriver, slik at du får et overblikk 
over likheter og ulikheter.

Forhold du må passe på som oversetter
Ikke la forlaget overtale deg til å sende faktura 
som næringsdrivende! Som næringsdrivende 
får du en mye svakere stilling overfor folketryg-
den dersom du skulle bli syk eller arbeidsledig. 
Ønsker du likevel å være næringsdrivende 
oversetter når du utfører oppdrag for norske 
forlag, må du i alle fall passe på å forhandle 
deg frem til et høyere honorar enn det som 
følger av den normalhonorarsatsen som er 
avtalt for oversettere som mottar honorarene 

sine som lønn. Husk at forlagene ikke betaler 
arbeidsgiveravgift til folketrygden av et fak-
turert honorar. Du, derimot, kan trenge både 
det beløpet som forlaget sparer og mere til, for 
bl.a. å kunne tegne tilleggsforsikring som gir 
deg bedre ytelser om du skulle bli syk.
 La deg ikke avspise med et lavere honorar 
enn normalhonoraret, med mindre det forelig-
ger gode, saklige grunner som har med selve 
utførelsen av oversetteroppdraget å gjøre!  
 Gi ikke fra deg retten til tilleggshonorar 
ved eventuell tilleggsutnyttelse eller gjenbruk 
av oversettelsen din. Avtal heller ikke en dår-
ligere utbetalingstakt for honoraret enn den 
tredelingen som følger av normalkontrakten, 
for da risikerer du å tape mer penger om forlaget 
skulle få alvorlige, økonomiske vanskeligheter.
Still de samme kravene som du ville ha stilt 
direkte overfor forlaget, til eventuelle mellom-
menn som vil erverve rettighetene til overset-
telsen din for deretter å overdra dem videre til 
et forlag.

Forhold du må passe på som forfatter
Noen forlag tar for hardt i når det gjelder 
avkortning i royalty for illustrerte bøker. Den 
klare hovedregelen er at avkortning ikke skal 
skje før illustrasjonsomfanget overstiger 25 %.
NFF og Kulturrådet er enige om at forfattere 
skal ha royaltyoppgjør for bøker som Kulturrå-
det har innkjøpt nokså snart etter at innkjøpet 
har funnet sted. Forlaget skal slett ikke beholde 
pengene dine inntil det ordinære royaltyopp-
gjøret ved utløpet av mai måned neste år.
 Vær på vakt overfor avtalevilkår som vil 
gi deg royalty av et lavere beregningsgrunnlag 
enn det som følger av normalkontrakten! Per 

i dag er det bare for e-bøker at royalty skal 
beregnes av den prisen forlaget tar fra salgs-
leddet (bokhandleren). For papirbøker skal 
royalty beregnes av bøkenes utsalgspris, dvs. 
enten av fastprisen i fastprisperioden (som 
varer til 1. mai året etter utgivelsesåret) eller 
av den veiledende utsalgsprisen forlaget har satt 
etter fastprisperiodens utløp. Dersom bereg-
ningsgrunnlaget for en papirbok skulle hentes 
lavere i verdikjeden enn ved utsalgsprisen til 
bokkjøperen, ville royaltysatsen måtte økes 
kraftig – kanskje fordobles – for å motvirke at 
forfatteren ender opp med en betydelig lavere 
royaltyinntekt per solgt bok.
 Du bør kontrollere royaltyoppgavene så 
snart du har mottatt dem og reklamere uten 
unødig opphold dersom du finner feil. 

Hold NFF orientert, og søk hjelp om du 
trenger det!
De ovenstående eksemplene viser at normal-
kontraktene kontinuerlig må forsvares mot 
forsøk på å uthule den normaltilstanden som 
er ment å råde. Som forfatter og/eller oversetter 
befinner du deg i frontlinjen og kan gi forenin-
gen din viktig informasjon.
 Generelt må du alltid sjekke om forlaget 
ditt foreslår særskilte vilkår i normalkontrak-
ten. Vi vil gjerne motta kopier av avvikende 
vilkår og drøfte dem med deg. Får du tilsendt 
kontraktsforslag for utnyttelsesområder som 
det ikke finnes normalkontraktsvilkår for, bør 
du også konsultere oss før du skriver under. 
Da kan NFF bekjempe at en dårlig praksis får 
utvikle seg. Vi har f.eks. erfart at faglitterære 
forfattere tilbys svært dårlige honorarvilkår for 
billigbokutgivelser.

  Tekst: Jan Terje Helmli
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Normalkontrakten er viktig når man skriver bøker. Illustrasjonsfoto: Hilde Østby



MEDLEMSINFORMASJON

Se flere nyheter på www.nffo.no

  NYE MEDLEMMER 

Per 25.11 har NFF 5684 medlemmer. Av disse er 5087 forfattere, 336 oversettere og 
267 dobbeltmedlemmer. I perioden 18.09 – 25.11 har vi gleden av å ønske følgende 
velkommen som medlemmer av NFF:

Trondheim-kontakt Hedda Vormeland er bare 
en av mange nye regionkontakter rundt om i 
landet. I Trondheim er også Eva Furseth regi-
onkontakt. I Tromsø har Toril Jenssen og Lene 
Westerås allerede arrangert flere Prosalong-er. 
Steinar Aas og Bjørn Tore Pedersen er region-
kontakter i Bodø. I Bergen skal de nye region-
kontaktene Ingrid Myrstad og Anders Marcus-
sen Gullestad fortsette suksessene med fulle 
hus på Litteraturhuset i Bergen. På Hamar og 
Lillehammer er det fortsatt Hanne Lillebo og 

Forfattermedlemmer:
Ellen Alm

Bjørn-Arvid Bagge

Christoffer Beyer-Olsen

Wenche Bjørnebekk

Marte  Blikstad-Balas

Morten Conradi

Lars Dehli

Elizabeth Diskin

Per Elias Drabløs

Lisbeth Dreyer

Ellen Dyrop

Erlend Eidsvik

Hugo Flaten

Kari Fure

Marianne Furumo

Marta Gjernes

Merete Røsvik Granlund

Jan Petter Hammervold

Charlotte Haug

Olav Hove

Martin  Hovland

Toril Hægeland

Signe Haakanes

Gro Jamtvedt

Renate Jensen

Jan-Birger Johansen

Jørg Arne Jørgensen

Chalak Kaveh

Elise  Kipperberg

Jostein Riiser Kristiansen

Whyn Lam

Laila Lanes

Lars Lien 

Eirik Lindahl

Anders Løvlie

Guri Midtgard

Hjørdis Halleland Mikalsen

Brynjar  Mørkved

Lene Nyhus

Kjell-Ivar Pettersson

Anne Merethe K. Prinos

Thor Robertsen

Vibece Moi Selvik

Svein Arne Strømsodd

Jarle Sulebust

Asbjørn Tiller

Magne Tørring

Anne Karin Wallace

Kirsti Grana Winsvold

Leikny Øgrim

Oversettermedlemmer:
Ingela Teppy Flatin

Dagfinn Foldøy

Morten Fjell Rasmussen

Dobbeltmedlem:
Peder Kvaale Solberg

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

Regionkontaktene arrangerer Prosalong-er og medlemsmøter og 
annet som kan komme medlemmene til gode lokalt. I Trondheim blir 
Hedda Vormeland (bildet) ny regionkontakt. Her er lista over alle NFFs 
regionkontakter rundt om i landet. 

Nye regionkontakter

Vi trekker to vinnere av 
to uker i Hellas!

Én gang i året trekkes to vinnere av vår andel 
av en andelsleilighet i et hus på Lesbos, blant 
våre medlemmer. 
Datoer for to ukers opphold på Lebsos i 2016 er
periode 1: uke 36 – 37
periode 2: uke 40 – 41

Vi du være med i trekningen? Send oss hvilket 
alternativ du er interessert i.  Hvis begge, send 
dine ønsker i prioritert rekkefølge på epost til 
camillamarie.widholm@nffo.no merket 
LESBOS. Trekningen er mandag 12. februar!

NB: Reisen tur- retur må man betale selv. Se 
informasjon om husværet på www.uia.no/
om-uia/finn-frem/xristos-forskningssenter 

Geir Haugsbakk som arrangerer Prosalong-er 
og medlemsmøter. I Stavanger er Ane Sjøbu 
og Jan Inge Reilstad helt nye regionkontakter. 
I Kristiansand vil Kristian Hagestad, som er 
ny, og Torbjørn Hodne tale medlemmenes sak. 

Velkommen til alle de nye regionkontaktene 
og takk for alt det utmerkede arbeidet utført 
av de gamle! 


