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Frilansing – en ekstremsport?
«Å være frilanser kan være en risikosport, som gir et adrenalinkick de fleste
helst skulle vært foruten».
kan betale for det. Dermed blir det desto viktigere å sikre en plass til frie stemmer, som ikke
er tilknyttet institusjoner eller konserner. For
eksempel forfatterne. De uavhengige stemmene
er essensielle i litteraturen, i journalistikken og
i demokratiet for øvrig. Så det å bedre rammevilkårene for frilansere bør være en viktig
politisk sak, og et spørsmål også NFF må jobbe
videre med framover.
Jeg er selv frilanser og skiller meg dermed
ut fra de fleste av mine forgjengere i den etter
hvert så lange rekken av NFF-ledere. Etter å
ha jobbet som frilans forfatter i noen år, er det
en del problemstillinger jeg virkelig har følt på
kroppen. Blant annet den lave betalingsviljen
du ofte møter når du inviteres til å holde foredrag eller gjøre andre offentlige opptredener.
Mange arrangører forventer at du stiller opp
gratis dersom du har en bok på markedet, men
alle som har vært innom denne bransjen vet at
boksalg utgjør en forsvinnende liten del av de
fleste skribenters samlede inntekt.
Jeg må si jeg drømmer litt om den dagen det
blir like naturlig for folk å tenke at min tid og
mitt arbeid koster penger, på linje med hvilken
som helst annen yrkesgruppe.
Det har heller ikke vært mange kvinner i
styreledervervet tidligere, rettere sagt kun én.
Hun heter Idunn Heldal Haugen og satt i to
år fra 1988. Hun var opprinnelig sykepleier og
skrev en rekke bøker som har vært viktige i
opplæringen av helsepersonell her i landet. Hun
var dessuten glad i risikosport, om enn av en
annen type enn den oversetter Merete Nilssen
siktet til. Heldal Haugen begynte nemlig med
fallskjermhopping i en alder av 58 år. Året før
hun ble NFF-leder hoppet hun fra et fly i Follodistriktet, og da skjedde det som ikke skal skje:
Fallskjermen slo seg ikke ut og hun raste mot
bakken i en voldsom fart. Heldigvis havnet hun i
et tre, og i stedet for den sikre død, ble det «bare»
elleve knekte ribbein, to knekte skulderblad, ett
knekt kravebein og en punktert lunge.

Marta Breen. Foto: Hilde Østby

Det tok ikke lang tid før lærebokforfatteren
hoppet igjen – hun ville ikke at ulykken skulle
gi henne permanent høydeskrekk.
Kvinneandelen i NFF har for øvrig steget
kraftig siden den gang, og i år utgjør vi 37,5
prosent av medlemmene.
Jeg vil benytte sjansen til å takke de
mange årsmøtedelegatene for flotte dager på
Grand Hotel i mars, og for den store tilliten
jeg har blitt vist. Jeg gleder meg til tiden som
kommer, og til samarbeidet med foreningens
kompetente styre og den dyktige og engasjerte
administrasjonen, som jeg med årene har lært
å kjenne ganske godt. For meg som arbeider fra
et hjemmekontor, har nemlig NFF fungert som
et slags kollegium. Det er ofte en fin avveksling
å ta turen inn til Uranienborgveien 2 for å møte
andre forfattere, høre på foredrag eller delta i
diskusjoner.
Lørdag 25. oktober blir en slik anledning,
for da arrangeres Norsk sakprosafestival i
Oslo for andre gang, med program både i U2
og på Litteraturhuset. I fjor stakk nær 1500
publikummere innom, og i år satser vi på enda
flere. Det blir også en egen festival i Bergen, 22.
november med internasjonal tematikk.
Men først blir det sommer!
Beste hilsen Marta Breen
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Dette skrev oversetter og NFF-medlem Merete
Nilssen i et innlegg i avisa Varden tidligere i år.
Oversettere flest er enten selvstendig næringsdrivende eller frilansere, og det gjelder også
Merete, som skrev:
«Når barna mine blir syke, må jeg ta natten
til hjelp for å ta igjen det tapte. Blir jeg syk selv,
jobber jeg likevel. En sengeliggende oversetter,
er en død oversetter, er det sagt.»
Det siste året har vi fått en del oppmerksomhet rundt frilansernes situasjon, blant
annet gjennom den norsk-syriske forfatteren
Sara Mats Azmeh Rasmussen og hennes
énkvinnesaksjon. Hun har gått ut og snakket
om hvor vanskelig det kan være å overleve som
frilanser i dagens mediemarked, og påpekt at
den frie stemmen i demokratiet Norge stort sett
kommer fra «hvit øvre middelklasse, fordi det
kun er disse som har et sosialt og økonomisk
sikkerhetsnett å falle tilbake på.»
Slik åpenhet er viktig.
En annen aksjon er blitt kalt Frilansinitiativet, og dette er en sammenslutning av krefter
i Fritt Ord, Norsk Journalistlag, Kritikerlaget
og NFF, med frilansutvalgets Lars Aarønæs i
spissen. På NFFs årsmøte i mars la gruppa fram
en foreløpig rapport om frilansernes situasjon.
Flere av funnene var nedslående lesning. Blant
annet viser rapporten at honorarsatsene i norsk
presse har stått bom stille i tjue år – og i enkelte
tilfeller gått nedover. Underbetaling ser ut til å
være en trend og mediehusene er ofte motvillige til å opplyse om vilkår og satser. Noen av
skribentene som intervjues i rapporten forteller
at betalingen de tilbys føles som en fornærmelse
og at det hele går utover selvrespekten. Forfatter Freddy Fjellheim har uttalt at han som litteraturanmelder i Fredrikstad Blad får nøyaktig
samme betaling som han fikk i Morgenbladet i
1977 (!).
I de siste årene har det vært en voldsom
vekst i antall kommunikasjonsrådgivere, som
gir et talerør inn i offentligheten for dem som
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undersøkelser, som ble gjennomført i 1999 og
2005, samt vinteren 2013. 1.500 av NFFs 5.500
forfattere har svart på skjemaet.
– Undersøkelsen viser at redaktørene ikke
er på hugget når det gjelder e-bøker, og det
er for dårlig. Det er avtaler og prøveordninger
tilgjengelig, så dette burde ikke være så fremmed i forlagene, sier Andreassen.
Han ser også en negativ tendens på nesten
alle områder, fra redaksjonell behandling til
markedsføring.
– Medlemmene i NFF har sørget for en
stor svarprosent, så vi kan se en tydelig tendens:
mange forlag er sene med betaling av minstehonorar og royalties. Det er selvfølgelig ikke bra,
sier han.

NEDOVER: Det har gått nedover med forlagene, fastslår generalsekretær Trond Andreassen i NFF. Foto: Hilde Østby.

De akademiske forlagene vinner
1.500 medlemmer svarte på vår nye undersøkelse om forholdet mellom
forfatter og forlag, og belyste dermed hva som kan bli bedre i norske forlag.
– I en bransje som blir mer og mer kommersiell er det tydelig at den redaksjonelle
kvaliteten holdes oppe, særlig i de akademiske forlagene. Likevel ser vi en
bekymringsverdig nedgang på de fleste områder, fra redaksjonell behandling
til markedsarbeid, sier Trond Andreassen, generalsekretær i NFF.
Tekst: Hilde Østby

Spørreskjemaundersøkelsen er inspirert av
liknende undersøkelse gjennomført i andre
Gjennomsnitt
Aschehoug undervisning
4,4
Gyldendal akademisk
4,3
Gyldendal Undervisning
4,3
Universitetsforlaget
4,3
Cappelen Damm akademisk
4,2
Cappelen Damm Undervisning
4,1
Fagbokforlaget
4,1
Kagge
4,1
Cappelen Damm
4,0
Kommuneforlaget
4,0
Manifest
4,0
Novus
4,0

N
14
77
22
105
71
28
96
19
48
6
3
14

Alle

3,9

1229

Gyldendal norsk forlag
Samlaget
Spartacus
Akademika
Aschehoug forlag
Press
Vigmostad og Bjørke
Schibsted
Abstrakt
Orkana
Pax

3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,6
3,5
3,5
3,4

22
32
37
60
43
11
26
5
13
4
36

land. I England ble undersøkelsen gjennomført
for første gang i 1988 i regi av The Society of
Authors. Spørreskjemaet i disse undersøkelsene er brukt som utgangspunkt for våre egne
Rang 2013
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9
9
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Rang 2005
2
14
7
4
12
3

Rang 1999
19
6
11
-

13
13
13
14
14
14
14
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21
22
23

13
9
8
10
17
22
21

14
5
21
8
-

Forfatterene ble bedt om å rangere forlagene fra 1-5, hvor 1 var dårligst, 5 best.
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Universitetsforlaget til topps
– Undersøkelsen gir resultater, det er helt
tydelig at denne tilbakemeldingen fra forfattere har en funksjon. Gyldendal som nå er på
andreplass, lovet etter forrige undersøkelse å
gå gjennom sine interne rutiner. Resultatet er
at Gyldendal akademisk og Gyldendal Undervisning nå begge er rangert på andreplass, sier
Andreassen.
NFFs forfattermedlemmer er særlig fornøyd med de akademiske forlagene: Aschehoug
undervisning, Gyldendal Undervisning, Gyldendal akademisk, Cappelen Damm Akademisk og Cappelen Damm Undervisning ligger
alle i topp. Særlig Universitetsforlaget har hatt
en tydelig og dokumenterbar positiv utvikling,
fra 19. plass i 1999 via en 7. plass i 2005, til årets
andreplass. Forlaget er også det som er blitt
vurdert av flest forfattere i årets undersøkelse,
til sammen 105 krysset av på Universitetsforlaget
som sitt siste forlag.
– Hva har dere gjort for å stige så mye oppover
i gradene?
– Det er fantastisk gledelig at vi gjør noe
riktig, men dette er ikke noe hvileskjær for oss,
for forfatterens forventninger endrer seg hele
tiden. Vi har gjort undersøkelser blant våre
egne forfattere for å være mer i takt med hva
de ønsker seg. Vår viktigste oppdragsgiver er
forfatteren, sier forlagssjef Svein Skarheim i
Universitetsforlaget.
– Hva syns du om e-bokresultatene til forlagene?
– Vi publiserer e-bøker aktivt innen Hva erserien, men pensumbøker har vi ikke e-bøker
av ennå: målinger i USA og Norge viser at
studentene ikke vil ha dem, i tillegg til at vi
må ivareta forfatternes rettigheter også når det
gjelder e-bøker. Men vi har satset mye på å
digitalisere tidsskriftporteføljen, kommentarutgaver og juridisk litteratur via nettsider. Jeg
tror at i faglitteraturen vil det skje mye, men
innen pensumlitteraturen må andre aktører
komme med bedre løsninger før det kan funke,
sier Skarheim.
Hele undersøkelsen kan du lese på våre
nettsider www.nffo.no
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STYRKET FELLESKAP: – I løpet av de årene jeg har vært i NFF har jeg vært vitne til at sakprosamiljøet er blitt mer sammensveiset, blant annet rundt Sakprosafestivalen og festivalen på Lillehammer
er det i ferd med å oppstå et felleskap, et eget kollegium for oss som jobber med sakprosa. Dette vil jeg ha styrket, sier Marta Breen. Foto: Hilde Østby

En leder som kan si F-ordet
Frilansforfatter og –journalist Marta Breen ble på NFFs årsmøte i slutten av mars valgt til ny leder av NFF,
som den yngste noen sinne. Hun har nettopp utgitt boka Født feminist, og vil at NFF skal bli enda mer
synlig i offentligheten. – Jeg er opptatt av alt som kan gjøre kunnskapen og debatten tilgjengelig for
allmenheten, sier hun i dette intervjuet.
Tekst: Hilde Østby

I et lite konferanserom på Holmen fjordhotell
står Marta Breen og snakker for oversettere fra
hele verden om f-ordet. Hva er F-ordet? Ikke
så stygt som man skulle tro, men ordet «feminist» gjør likevel mange folk forbanna, forteller
Breen. Hun kom nettopp ut med boka Født
feminist! Hele Norge baker ikke, og foredraget
på NORLAs oversetterkonferanse (se egen sak
om konferansen på side 8) er bare ett av veldig
mange i forbindelse med bokutgivelsene hennes:
– Det har blitt flere slike oppdrag i det
siste. Jeg gjør nok 1-2 offentlige opptredener
i uka. Det er paneldebatter, innledninger på
konferanser, appeller eller foredrag, forteller
Marta Breen, nå nyslått leder av NFF, etter å
ha vært nestleder i styret i to år. Hun er NFFs

yngste leder noen sinne i en alder av 38 år, og
har nylig sluppet sin fjerde bok.
Og skal forfattere av sakprosa ha en mulighet til å leve av forfatterskapet, er det ikke bare
bøkene som må nå ut.
– Det er de færreste forunt å leve av boksalg
alene, så jeg forsøker å ha mange føtter å stå på.
Boksalg er bare en liten del: Stipend er viktig
for å jobbe fram manuset, også fyller jeg på
inntektene med å skrive artikler og kronikker
rundt temaer i boka, samt holde foredrag og
delta i samfunnsdebatten, sier hun.
Forfattere og frivillig
Fortsatt er det mange som ikke forstår at forfattere ikke lever av entusiasme og frivillighet
alene, men også trenger mat på bordet.

– Mange forventer at du stiller opp eller
skriver gratis, fordi dette kan føre til boksalg,
men det gjør det jo som regel ikke. Jeg vil at
arrangører skal forstå at de må betale forfattere
når de er ute på oppdrag. Denne problemstillingen er gjennomgående for de fleste som jobber i
såkalt frie yrker, og det bør være en kampsak for
organisasjonene at folk skal få ordentlig betalt.
Vi må dessuten slutte å undergrave markedet
for hverandre ved å stille opp gratis. Dette er
jeg blitt strengere på de siste åra, sier Breen.
Allerede kort tid etter at hun ble valgt til
leder i NFF, publiserte hun et åpent brev til sine
forfatterkolleger om Norsk Forfattersentrum:
– Skulle jeg ha stilt opp på bare halvparten
av alt det folk ønsker at jeg skal gjøre gratis,
ville jeg ha gått konkurs i løpet av få uker,
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SIER F-ORDET HØYT: Det er ikke et banneord, men likevel provoserer det – Marta Breen forteller om ordet «feminist» for oversettere fra flere land på NORLAs oversetterkonferanse 16. mai. Foto: Hilde Østby

skrev Marta Breen 28. april på sin egen blogg.
Formidlingsorganisasjonen Norsk Forfattersentrum vedtok nylig ved et årsmøtevedtak å
la sakprosaforfattere bli medlem av foreningen,
men forslaget ble tatt videre til uravstemning
blant organisasjonens cirka 1200 forfattermedlemmer (les mer på baksiden).
– Norsk Forfattersentrum er en strålende
organisasjon som gjør det mulig for fulltids
forfattere å takke ja til å møte sitt publikum,
uten at det straffer seg for dem økonomisk,
skrev Breen i det åpne brevet.
Frilansernes sak
Hun har vært frilanser hele sitt yrkesliv og har
sett mange sider av saken: fra å være «løshund»
i Akersgata og for ukepressen til kortere vikariater i NRK, og hun har etter hvert blitt godt
kjent med systemene for å søke bokstipend.
– I løpet av den tiden jeg har vært frilanser
har mye dessverre gått i feil retning. Mens du
tidligere forhandlet med én redaktør, må du nå
forhandle med et helt konsern. Betingelsene er
blitt dårligere, for når det går dårlig med hele
bransjen, er det jo de svakeste, frilanserne, som
får svi, sier hun.
– Men vi har jo normalkontraken for faglitteratur, i det minste? Gir ikke den en form for
beskyttelse?

– Kontrakter er bra, men som bokbransjen
fungerer nå, kan man ikke regne med å få noe
særlig penger for en bok, kontrakt eller ikke.
Det lønner seg sjelden å skrive bøker, sier Breen,
– hvis jeg hadde vært litt mer opptatt av å tjene
penger, ville jeg heller jobbet som journalist.
– Men du skriver bøker, likevel?
– Som journalist må man i blant skrive ting
som er initiert av andre, eller du må tilpasse
dine egne ideer i stor grad. Det er jeg ikke
interessert i, da kan jeg like gjerne få meg en
helt annen type jobb. I skolen, for eksempel. Jeg
må ikke skrive for enhver pris. Når jeg jobber
med egne prosjekter setter jeg i gang tanker og
forhåpentligvis en personlig utvikling som ikke
ville ha skjedd om jeg ikke hadde skrevet den
boka, sier Breen.
Formidlingsglede
Blant Breens høyest prioritert saker i NFF
blir det å jobbe for økt formidling av sakprosa,
oversatt som nyskrevet, og spre kunnskap om
skriveprosess og –teknikker.
– Jeg er spesielt engasjert i formidlingsbiten
av NFF: Prosalonger, Sakprosafestivalen, kurs
og offentlige debatter. I og med at jeg ikke har
akademisk bakgrunn er jeg opptatt av alt som
gjør kunnskapen og debatten tilgjengelig for
allmenheten. Det handler vel også om at jeg
har bakgrunn som journalist: jeg ønsker at vi
får oversatt det akademiske språket så det når
ut, sier hun.
Hun håper også å øke frekvensen på skrivekurs og forumer for å diskutere skrive- og
oversetterprosessen:
– Jeg tror at medlemmene er opptatt av å
lære mer om selve prosessen, alt fra 20 minutters
inspirasjonsforedrag til mer utfyllende skrivekurs kan gjøre nytten. For å sitere Arnhild Skre i
forrige nummer av Prosa: Jeg har ennå til gode å
utsette meg for situasjoner der tekst og litteratur
er temaet, uten at jeg har funnet noe som har
ført meg videre – med eller mot intensjonen til
avsenderen eller arrangøren, sier Breen.
– I løpet av de årene jeg har vært i NFF har
jeg vært vitne til at sakprosamiljøet er blitt mer

sammensveiset, blant annet rundt Sakprosafestivalen og festivalen på Lillehammer er det i
ferd med å oppstå et felleskap, et eget kollegium
for oss som jobber med sakprosa. Dette vil jeg
ha styrket, sier hun.
NFF har nå mer enn 5.500 medlemmer, og
sakprosa omtales i alle landets aviser, både som
basis for debatt, som gjenstand for anmeldelser
og kommentarer og som utgangspunkt for
bakgrunnssaker og nyhetsoppslag.
– Sakprosa setter et stort preg på offentligheten og heldigvis: Bevisstheten om at det er
forfattere som har skrevet bøkene er i ferd med
å øke, selv om vi ikke er helt i mål, sier Breen.
• MARTA BREEN (f. 1976) er frilansforfatter og journalist, med bakgrunn fra blant
annet Dagbladet og NRK. For tiden er hun
fast spaltist i Dagsavisen. Bosatt på Manglerud i Oslo. Hun har skrevet følgende
bøker: Piker, vin og sang – 50 år med kvinner i norsk pop og rock (Spartacus, 2006).
Radka Toneff – Hennes korte liv og store
stemme (Kagge, 2008). Rosa streker, røde
tall. Jakten på hva som feiler verdens beste
helsevesen (Manifest, 2011). Født feminist.
Hele Norge baker ikke, (Gyldendal, 2014).
• Breen er NFFs yngste leder noen sinne.
• Tidligere ledere av NFF:
1878-80: Bjørn Bjørnsen
1980-82: Finn Jor
1982-84: Bjørn Bjørnsen
1984-86: Victor Hellern
1986-88: Bjørn Bjørnsen
1988-90: Idunn Heldal Haugen
1990-93: Erik Rudeng
1993-94: Andreas Hompland
1994-96: Helge Rønning
1996-2001: John Stanghelle
2001-2005: Rune Ottosen
2005-2009: Kjell Lars Berge
2009-2014: Jørgen Lorentzen
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Forbrytelser
på ordentlig
Kjetil Østli fikk Brageprisen for sin beskrivelse av Oslos underverden i
Politi & røver (2009), Anne Bull-Gundersen har skrevet om legenden
Ole Høiland, som flyktet fra utallige fengsler og dirket opp seks låste
dører inn til Norges Bank, mens Bernt Rougthvedt snart lanserer boka
Abelonesaken, om drapet på en bordelleier i Oslo i 1893 og opptøyene
som fulgte. – True crime blir bare mer interessant jo mer man synker inn
i sjangeren, sa kritiker i NRK og sakprosaforfatter Knut Hoem, da han
innledet samtalen om sjangeren onsdag 30. april i NFFs lokaler i Oslo.
Tekst: Hilde Østby

Vi inviterte til en aften viet fortellinger om
virkelighetens mord og mysterier i NFFs
lokaler, under Prosalong onsdag 30. april; for
sjangeren «true crime» er i vekst. Stadig flere
stipendsøknader befinner seg innen denne kategorien. Men lar virkeligheten seg presse inn i
en dramaturgi som er hentet fra krimsjangeren?
Og hva med pårørende og etterlatte slektninger
når virkelighetens forbrytelser brettes ut i all sin
gru? Hvor underholdende kan man skrive om
ekte mennesketragedier? True crime-bøkene er
ikke «based on a true story», de er «true story».
Eller er de det? Sjangeren «true crime» inneholder en rekke historier som overgår den mest
spektakulære kriminalroman, og er også full av
etiske dilemmaer: for er det egentlig greit å skape
underholdning av virkelige menneskeskjebner?
Forbryternes sump
– True crime er en spennende sjanger, og for
meg handlet det om å få til å skrive fortellingen
om Abelonekrigen som om det var plottet
i en krimbok; det begynner med et mord og
vitneutsagnene som følger, deretter kommer
politiet inn, og man kan avslutte med et stor-

stilt rettsaldrama. Kildene til boka mi er ikke så
spennende: det er for min del en god del aviser
som utelot det meste av interessante detaljer,
fordi folk ikke tålte å lese om dette, sier forfatter
Bernt Rougthvedt.
I år kommer han ut med boka Abelonesaken.
Abelone var en berømt bordelleier i Kristiania,
og i 1893 ble ektemannen Lauritz skutt ned og
drept av en av bordellets kunder. Dette utløste
den såkalte Abelonekrigen i Kristiania: Prostitusjonsmotstandere angrep Abelones hus, og
folkemengden gikk også løs på politiet, som de
mente så mellom fingrene på prostitusjonen.
– Jeg har forsøkt å skrive kulturhistorie
nedenfra, med sympati for folk som er fattige,
tvunget inn i yrker som ikke er attraktive.
Dette er en interessant del av vår historie, kriminaliteten kommer ikke ut av ingen ting. Det
finnes en sump hvor uhyret kommer fra, det
kommer ikke fra et vakuum, sier Rougthvedt.
Gåter driver teksten videre
Også forfatter og journalist Kjetil Østli forholdt
seg til krimsjangeren da han skrev om norske
forbrytere i boka Politi & røver fra 2009, som
beskriver Tveitagjengen fram til rettsaken etter
Munch-ranet i 2006.

– Når jeg vet at 95 av de 100 mest leste på
biblioteket er krimtitler, da skjønner jeg jo at
leseren liker at det er en gåte, og at de vil følge
med på historien til gåten er løst. Jeg jobber
vanligvis etter en smørbrødliste: Jeg må skrive
så folk ser det for seg, så de kan føle det, og sånn
at de kan forstå det de har sett og følt. Også må
jeg ha en motor, eller flere. Jeg forsøker å finne
motorer gjennom hele teksten, gåter som driver
leseren videre i boka, sier han.
Men hvordan unngå at det blir moderne heltesagaer av de barske forbryterskjebnene?
– Jeg er fascinert av spektakulære rettssaker,
og biografisk sett må man jo skrive om noen
som gjør noe utover det vanlige, enten det er
på den ene eller den andre siden av loven, sier
Anne B. Bull-Gundersen.
Hun har vært ansatt som forlagsredaktør i
flere år, og kom i 2009 ut med boka Ole Høiland.
Mestertyv og utbryterkonge. Henrik Wergeland
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Illustrasjon: Janniche Engelsen

skrev sanger til hans «ære» og på mange måter
ble han sett på som en helteskikkelse.
– Ole Høiland ble i sin egen samtid sett på
som en helt. Og vi har alle et lite smuglergen,
tror jeg – historiene om Høiland er morsomme
og det gjør det selvfølgelig lettere at han aldri
drepte noen, sier hun.
– Det er klart at forbryterne får massevis
gratis av oss forfattere og journalister, vi styrker
deres selvfølelse med våre framstillinger; filmer
som Gudfaren og serier som «Breaking Bad»
gir den grenseoverskridende forbryteren et
mytologisk skjær. Og vi bygger opp under det,
jeg forstår det, fordi det grenseoverskridende
er interessant. Men når man skriver om det må
man ha både et estetisk og etisk perspektiv. Det
er forståelig at man vil skildre NOKAS-ranet
estetisk, men man kan jo ikke gjøre det uten å
huske det etiske, for det var faktisk noen som
ble drept, sier Kjetil Østli.

Men kan man utlevere alt når hovedpersonene
i boka er døde og borte?
– Det er spilleregler som gjelder, for det
er jo fortsatt barn og barnebarn som skal lese
boka. Det er ikke min jobb å utlevere noen, sier
Bernt Rougthvedt.
– Jeg skriver om de personene som var
allment kjent, og har vært på forsiden av aviser
og trykket i leksikon, men er det folk som er
trukket inn uten at det er noen grunn til å
nevne navn, da vil jeg heller ikke nevne navn.
Vi er jo veldig personfokusert i dette landet,
men jeg ser ikke noe poeng ved å navngi noen
uten god grunn, det er jo de etterlatte familiene
som må slite med en slik navngivning, sier han.

HØR PROSALONGEN!
Gå inn på http://www.nffo.no/formidling/lydfiler/default.aspx

GÅTER: Å drive teksten videre som en krimgåte er Kjetil Østlis
metode. Foto: Olav Urdahl
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ET STORT LØFT FOR NORLA: 150 oversettere fra 40 land besøkte Oslo da NORLA inviterte til 70 små og store arrangementer om alle avskygninger av norsk litteratur og oversettelse, midt i mai. Margit Walsø
(t.v.), direktør i NORLA, og oversetter og prosjektleder Margunn Vikingstad (t.h.) kunne senke skuldrene etter tre dagers intens jobbing. Foto: Hilde Østby

Babels hotell
150 oversettere fra 40 land besøkte NORLAs store oversetterkonferanse
i Oslo 14.–16. mai. Målet med å omskape Holmen fjordhotell til et Babels
tårn i tre dager var å stimulere til økt interesse for norsk skjønnlitteratur
og sakprosa i utlandet. – Oversetterne er en stor gruppe vi jobber mot,
det er jo de som sørger for at norsk litteratur kommer ut på andre språk,
sier direktør Margit Walsø i NORLA.
Tekst: Hilde Østby

– I faglitteratur er det snakk om en så presis
oversettelse som mulig, det er det som gjør det
så spennende, som et kryssord: i skjønnlitteratur
kan man finne et annet ord for en blomst som
fungerer i konteksten og skaper en stemning,
mens i faglitteraturen må du lete etter akkurat
det samme ordet. I kompliserte fagtekster kan
det være litt av en jakt, sier oversetter Inger
Sverreson Holmes, i samtale med oversetter
Loup-Maëlle Besançon. Førstnevnte oversetter fra engelsk til norsk, sistnevnte fra norsk
til fransk og de to kunne dele erfaringer med
forskjellige forlagssystemer under ett av over
70 paneler, verksteder og foredrag som ble tilbudt
de mer enn 150 oversetterne som hadde kommet
fra hele verden for å la seg inspirere av norsk
litteratur. Konferansen var støttet av Utenriksdepartementet og ble arrangert av NORLA, som
jobber med norsk litteratur i utlandet.
– Her var det noe for alle, og alle måtte velge
noe bort, fordi programmet var så stort, sier en
stolt NORLA-direktør etter konferansen.
– Jeg håper at vi skal kunne gjenta dette, det

var en suksess allerede i 2009 med 120 oversettere og nå er det vokst seg enda større. Vi ser at
nytten av dette er god, så vi håper å gjennomføre
en lignende konferanse om fem år, sier Walsø.
Påfyll
– Dette er påfyll på så mange plan, forteller
oversetter Diane Oatley.
– Det er det å diskutere håndverket og fagteknikk, men også det å treffe andre oversettere og få
en oversikt over norsk litteratur, samt det å få den
gaven det er å komme tett på norske forfattere i
små verksteder. Jeg kommer løftet ut av en sånn
konferanse som dette, det er det ingen tvil om,
sier Oatley, som oversetter fra norsk til engelsk.
– Oversiktene i forlagskatalogene er ikke
nok, her kommer vi tett innpå bøkene og får
mye mer kunnskap om dem. Særlig for sakprosa
er oversetteren helt avgjørende og ekstra viktig i forhold til et salg til forlag, sier Gunther
Frauenlob, som oversetter fra norsk til tysk.
Han kom i snakk med en oversetter som
har jobbet med den samme forfatteren som ham
selv under konferansen, og via henne fikk han
tips til en rekke titler i samme sjanger.

– På den måten kan jeg foreslå flere titler
for forlag jeg allerede har kontakt med, sier
Frauenlob.
– Dette er en viktig hendelse for oss, men
også de mindre seminarene og konferansene til
NORLA fungerer som faglig påfyll, sier Frank
Zuber.
Begge de to oversetterne deltok på et arrangement om oversettelsen av Lars Myttings bok
Hel ved til tysk. I tillegg var sentrale forfattere
som Morten Strøksnes, Marta Breen og Ivo de
Figueiredo til stede på seminaret.
– Sakprosaen fikk en stor plass i programmet vårt, og det er stor interesse for sakprosa ute
blant oversettere og forleggere. Med en så stor
konferanse for norsk litteratur, har vi kunnet vise
fram hele den norske litteraturen i all sin bredde,
sier Margit Walsø.
En tredjedel av de inviterte oversetterne
hadde nylig oversatt sakprosa.
– Dette er en langsiktig investering; vi gir
inspirasjon og motivasjon til oversetterne så de kan
fortsette å jobbe for norsk litteratur, sier Walsø.

TYSKE OVERSETTERE: (F.v.) Gunther Frauenlob og Frank Zuber er
glade for det faglige påfyllet de har fått i løpet av tre dager på
Holmen fjordhotell. Foto: Hilde Østby
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DISKUTERTE LEKSIKON: (F.v.) Øivind Andersen, Helge Jordheim og Anne Marit Godal i samtale om leksikon. Foto: Hilde Østby

- Å være ekspert holder ikke!
– I dagens nettsamfunn holder det ikke å være ekspert, det er det å delta
som definerer deg på Internett. Det hjelper ikke nødvendigvis å ha en
tittel, sa sjefredaktør Anne Marit Godal (bildet) i Store norske leksikon på
nett, under Videnskaps-Salong om leksikon onsdag 14. mai.
Tekst: Hilde Østby

– Ekspertene må være med på å kjempe om
definisjonsmakta. For på Internett hjelper det
ikke å ha titler, alle syns at de kan mene noe, og
at de kan noe. Da må ekspertene være på banen,
og kjempe om denne makten. Vår styrke i snl.no
er ikke at vi er like raske som Wikipedia til å
legge inn ny informasjon, men ideelt sett skal vi
ha skrevet om alle de viktigste kinesiske forfatterne idet en kinesisk forfatter får Nobelprisen i
litteratur. Og vi har mange, mange artikler i snl.
no som ikke leses av noen, men vi er kunnskapsforvaltere. Så den dagen et stort løkflueangrep

rammer Norge, så har vi den artikkelen om
løkfluer allerede ute på nett, sa Godal under
Videnskaps-Salong i Det Norske VidenskapsAkademi i Drammensveien 78 i Oslo.
Et felles prosjekt
Videnskaps-Akademiet var i 2010 sammen med
NFF, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og
universitetene, med på å starte Store norske
leksikon på nett, snl.no. Og siden Akademiet
og NFF samarbeider om to årlige salonger,
henholdvis i Akademiets eller NFFs lokaler
i Oslo, var det naturlig å belyse vårt felles
prosjekt: Store norske leksikon. Videnskaps-
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Salongen handlet om spørmål knyttet til
hvordan skrive så sant som mulig, og samtidig
ha vissheten om at det blir helt utdatert om ikke
så lenge, og forskjellen på et papirleksikon og
et nettleksikon:
– Veldig mye av kunnskapen i leksikon er
avskrift av tidligere leksika, kanskje så mye som
tre fjerdedeler. Men så kan det være at man
får innslag av det som for leksikonforfatteren
er helt aktuell kunnskap, små glimt inn i forfatterens samtid som arter seg som obskur og
utdatert kunnskap i dag, sa Helge Jordheim,
professor i kulturhistorie ved Universitetet i
Oslo og medforfatter i en bok om leksikonets
historie, All verdens kunnskap (Press, 2013).
– Det er et paradoks at det moderne leksikonet
oppstår i moderniteten, i en tid da vi fanatisk
begynner å jakte det nye, og likevel forsøker man
å fastholde den gamle kunnskapen, helt til den
er utdatert. Dette problemet har fulgt leksikonet
hele tiden, og likevel er det en udelt suksess,
leksika har solgt i bøtter og spann. Leksikonet
representerer selve drømmen om det komplette,
den fullkomne sirkelen av kunnskap, ordnet og
organisert, sa Jordheim under salongen, som
samlet nærmere 50 mennesker.
Den usynlige helheten
– Det store problemet med et leksikon på nett,
er at helheten ikke er synlig. Og man mister
det aspektet at man blar rundt i et leksikon og
finner helt annen kunnskap enn den man lette
etter først, sa professor i klassiske fag ved Universitetet i Oslo og generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, Øivind Andersen.
– Temaartikler gir dybde og ny aktualitet
til stoffet i leksikonet, men hvordan skal man
avgrense mengden temaartikler? Hva blir
kriteriet for å ha det med, og hvor skal man
avgrense? spurte han.

Grenser, regler og etikk
– Det er for tidlig å lage et sett av regler ennå. Jeg ser heller for meg at vi holder diskusjonen levende med prosalonger,
pamfletter og en pågående debatt om etikk i sakprosa, det er mer i NFFs ånd, sa NFFs leder, forfatter Marta Breen,
under seminaret om etikk i sakprosa på Litteraturfestivalen på Lillehammer torsdag 22. mai. De etiske reglene har vært
ute til høring blant Forleggerforeningens medlemmer i hele vår, i juni blir det avgjort om foreningen vedtar dem.
Tekst: Hilde Østby

Debatten ble holdt som en del av programmet
under litteraturfestivalen på Lillehammer i
slutten av mai, med forleggerne Anders Heger
og Edmund Austigard, kritiker Jon Rognlien,
NFF-leder Marta Breen og forfatter Morten
Strøksnes i panelet.
– Vi kan ikke regulere oss fram til et perfekt
samfunn, sa forfatter Morten Strøksnes, som er
sterkt mot et regelverk i forlagsbransjen.
– Det vil være mange negative konsekvenser
av dette som vi ennå ikke kan overskue, sa

Strøksnes, som trakk paralleller til sensurinstanser i totalitære regimer.
– Åsne Seierstad og Aage Borchgrevink
sine bøker om Anders Behring Breivik hadde
ikke blitt utgitt om disse reglene hadde blitt
brukt av forleggerne. Etiske vurderinger må tas
fortløpende, i forhold til hver enkelt utgivelse,
så generelle regler fungerer ikke, og i tillegg:
det finnes visse grenser et fritt og sivilisert
samfunn ikke skal gå over. Man må heller ikke
glemme at en bokutgivelse er en engangshendelse som slippes løs på offentligheten, og kan
ikke sammenlignes med pressen, som opererer

kontinuerlig, og i flokk, sa Strøksnes under
debatten.
– Vi må se på hvordan disse reglene er
utformet, og det kan være nyttig for et forlagshus å kjenne til tidligere debatter og diskusjoner.
Men spørsmålet er egentlig ikke reglene, men
hvordan man vekter forskjellige hensyn opp mot
hverandre. Det er en del av en beskyttet prosess
som foregår mellom forfatter og forlag. Når en
utgivelse diskuteres i offentligheten, er de etiske
spørsmålene selvfølgelig allerede blitt diskutert
internt, sa Kari Spjeldnæs, forlagsdirektør i
Aschehoug, under debatten på Lillehammer.
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Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 20.01.14 – 15.05.14, skrevet eller oversatt med
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere,
står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)
OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin, eller neste etter det igjen.
Pr. mai 2014 har over 5 000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond siden
starten i 1978, og det er blitt fordelt cirka en milliard kroner i stipendmidler.

Peder Martin Lysestøl og
Eilef A. Meland
Velferdsstatens økonomi.
Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter
272 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-02093-8
Velferdsstatens økonomi er skrevet i en politisk-økonomisk tradisjon, der både økonomisk utvikling og
sosiale problemer forstås som et samspill av økonomiske og politiske faktorer. Forfatterne belyser teorien med aktuell statistikk og konkrete eksempler.
Kapitlene i boka spenner fra mikroøkonomiske
emner som levekår og prisdannelsen i markedet,
til makroøkonomiske emner som det økonomiske
systemet og sammenhengen mellom den pågående
globaliseringen og velferdsordningene. Velferdsstatens økonomi er en innføringsbok i samfunnsøkonomi for studenter ved bachelorstudiene i helse- og
sosialfag. Den vil også være et nyttig redskap for
deltakere i den politiske debatten.

Jan Henrik
Munksgaard
Flagget. Et nasjonalt
symbol blir til
139 sider
Vest-Agder-Museet, 2012
ISBN: 978-82-91178-26-4
Det norske flagget slik
vi kjenner det i dag, er
knappe 200 år. Nettopp hvordan det norske flagget
i rødt, hvitt og blått ble til, er det sentrale temaet
i denne boka. Også andre flagg som ble brukt i
Norge trekkes frem. Derfor beskrives flaggene som
er brukt i Norge fra 1600-tallet og framover. Årene
fra 1814 og frem til 1821 er sentrale i Norges flagghistorie. Den nye nasjonen Norge skulle finne sin
plass i forholdet til Sverige og til Europa. Landet
hadde behov for å skape seg nye symboler. Et nytt
norsk flagg skulle bli en viktig del av nasjonens
identitet. Veien frem var lang og vanskelig. Men
den endelige løsningen ble funnet i 1821: Da fikk
Norge sitt nåværende flagg. I 2014 er det 200 år
siden Norge fikk sin egen grunnlov. Samtidig som
Grunnloven var et faktum i 1814, begynte kampen
for et eget norsk flagg. Denne boka forteller om
denne kampen.

Cecilie Winger og Reidar
Kjelsen (illustrasjon)
Skumle skurker og mystiske
mordere. Norske forbrytere
i gamle dager
125 sider
Kagge forlag, 2013
ISBN: 978-82-489-1358-0
Ikke alt var bedre før! Les
om de verste skurkene Norge
har fostret. I denne boka møter du noen av de
verste forbryterne i norgeshistorien. Her er postrøveren Gunder og kvegtyven Potetbror. Og kanskje verst av alle: seriemorderen Belle som dro til
Amerika og drepte alle sine ektemenn, kjærester,
barn og stebarn. Her møter du pirater og ranere, og
Anne, Norges mest kjente heks. Før i tida var det
kanskje lettere å gjemme seg bort fra politiet om du
hadde gjort noe galt. Men ble du tatt, var straffen
både hard og brutal. Dette er en lettbeint, morsom
og kunnskapsrik bok, rikelig illustrert og med kart
over åstedene. Hvem vet, kanskje foregikk noen av
forbrytelsene på stedet der du bor?
Øyvind Stranna Larsen
Bærplukkingens gleder
192 sider
Eget forlag, 2013
ISBN: 978-82-999294-0-0
Boka behandler alle sider
ved plukking og bruk av
viltvoksende bær. Intervjuer
med svært erfarne bærplukkere som gir sine råd og
bidrar med herlige bærhistorier. Her finner man
også praktiske råd om hvor man finner bærene,
presentasjon og omtale av utstyr for plukking med
en fyldig framstilling av bærplukkingens kulturhistorie, bær og helse, fakta om bærplukkeren samt
viktige lovregler for bærplukkeren. Boka inneholder også cirka 50 spennende bæroppskrifter, flere
av disse er svært tradisjonsrike, noen er hentet fra
Nyttevekstforeningens tidsskrifter gjennom 80
år. Ingrid Espelid Hovig avslører hvilke bær som
er hennes favoritter, og bidrar med en spennende
oppskrift.

Astri Holm og Berit
Rusten
Røyk ut New Public Management!
93 sider
Eget forlag, 2013
ISBN: 978-82-998501-1-7
Hva bringer denne pamfletten av nytt materiale? Trøkk
nedenfra. Mange forskere
og politikere har kommet med innspill om New
Public Management (NPM) det siste året. Denne
pamfletten presenterer intervjuer med folk «på
gølvet» i Trondheim, som opplever systemet direkte
på kroppen. Pamfletten gir rom for ytringer nedenfra. Pamfletten lanseres fra sidelinja. I valgkampen
var ikke diskusjonen om NPM oppe. I stedet har
man presentert løfter om hvordan byråkratiet skal
slankes. For forfatterne av pamfletten er intensjonen
at den kan brukes til å avsløre tåkeprat, som ikke tar
et oppgjør med NPM.

Knut Ingar Westeren
Kunnskap og konkurranseevne
191 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1152-4
I denne boka knyttes
konkurranseevne sammen
med kunnskap siden dette
de siste årene både i Norge
og EU har vært et hovedargument for utvikling av
arbeidsplasser som kan forsvare høye lønninger.
Først diskuterer forfatteren hvordan kunnskapsbegrepet kan forstås og brukes. Deretter gir boka
både en teoretisk analyse og eksempler fra bedrifter
på hvordan kunnskap kan bidra på feltene innovasjon, teknologi og internasjonalisering for å styrke
konkurranseevnen.
Tom Helge Berglie
Adobe InDesign CS6. En
innføring
241 sider
BookWorld, 2013
ISBN: 978-82-7772-426-3
Adobe Indesign CS6 – en
innføring er skrevet for deg
som raskt og effektivt vil
komme i gang med Adobe
InDesign. Her får du starthjelp til å bli klok av og et
godt grunnlag for å produsere trykksaker på egenhånd. Boka egner seg for nybegynnere, men erfarne
InDesign-brukere vil også ha stor nytte av boka. Her
får du tips om de nye funksjonene i CS6-versjonen
og en masse brukertips og ideer til hvordan du legger
opp en effektiv arbeidsflyt. Boka handler først og
fremst om produksjon av trykksaker. Selv om det er
kommet mange fine verktøy for å gjenbruke trykksakene digitalt og legge inn interaktivitet, er vanligvis
formålet med et InDesign-dokument å overlevere
filen til et trykkeri for mangfoldiggjøring på papir, på
en effektiv, trygg og feilfri måte. Innholdet i boka er
praktisk anlagt og har som mål at leseren skal kunne
begynne å produsere egne trykksaker på bakgrunn av
arbeidsteknikkene som beskrives. Boka retter seg mot
produksjon av alle typer trykksaker.

STIPENDBØKER
Harald Skjønsberg
Veien mot nord.
Innvandring
63 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-40328-7
Esmatollah er femten år og på
flukt. Han vet ikke hvor han
skal, bare at menneskesmugleren skal få ham til
et trygt land. Fozia går på Holmlia skole. En dag
kommer politiet på skolen hennes og sier at hun må
bli med. Hun får ikke lenger lov til å bo i Norge.
Izabella er fra Polen, men faren hennes jobber i
Norge. En dag flytter hun hit. Vi følger henne på
første skoledag i det fremmede landet Norge. Svenske Erik har kommet til Oslo for å jobbe, men blir
skremt av det som møter ham. Maura fra Filippinene
har forelsket seg. I en nordmann. Men får hun lov
til å flytte til Norge? Sanne fortellinger om unge
mennesker og innvandring til Norge.
Nils Olav Sjøberg
Molekylær genetikk.
Genteknologi – humant
DNA. 5. utgave
345 sider
Forlaget Vett & Viten, 2013
ISBN: 978-82-412-0702-0
Den genteknologiske revolusjonen forsetter med økende
hastighet. Flere og flere yrkesgrupper og utdanninger må lære seg noe om hva genteknologi går ut
på, hva den kan brukes til og hvordan den brukes.
Også menigmann bør vite noe om genteknologi.
Boka er først og fremst rettet mot studenter ved
høgskoler og universiteter. Hovedmålet er å gi et
grunnlag for å forstå moderne genteknologiske
metoder og deres anvendelse. Boka er delt inn i
fire deler: molekylær genetikk, bakterier og virus,
genteknologi og det humane DNA. Denne utgaven
er oppdatert i henhold til ny kunnskap og er rikt
illustrert med over 350 fargefigurer.

Edda Espeland og Trygve
Indrelid
En reise rundt Mjøsa
264 sider
Kom forlag, 2013
ISBN: 978-82-93191-15-5
Gamle bygninger restaureres og brukes som hotell,
selskapslokaler, kafeer, gallerier eller butikker.
Hager gjøres til spennende attraksjoner hvor
vertskapet kan dele av sin kunnskap om blomster,
planter og hagedrift. Rundt hele Mjøsa arrangeres
festivaler, konserter og teaterforestillinger med
utgangspunkt i stedets unike kultur og historie.
Kunsthåndverksbedrifter og museer ligger i de syv
Mjøskommunene. En reise rundt Mjøsa formidler denne skattkisten av kulinariske, historiske,
naturmessige og kulturelle opplevelser. Vi nyter
lokal kortreist mat, handler lokale produkter, vi
møter gjestfrie mennesker som raust inviterer inn
til seg og sitt, vi opplever teater og konserter og vi
lærer om historie og kulturgrunnlag. Boka vil være
et nyttig verktøy for alle som har lyst til å oppleve
Mjøsregionen.
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ANNE KRISTIN FURUSETH
Norske nazister på flukt. Jakten på et
nytt hjemland i Argentina
268 sider
Schibsted, 2013
ISBN: 978-82-516-5803-4

I fjor kom boka Norske nazister på flukt, av
debutant Anne Kristin Furuseth. Boka tar
for seg norske nazisters flukt og emigrasjon
til Argentina etter annen verdenskrig, og
setter disse flyktningene i sammenheng
med hele den europeiske nazi-flukten til
Argentina.
– Jeg ble oppfordret av Terje Emberland
til å skrive denne boka. Jeg hadde nok
tenkt på det innimellom, men jeg hadde
ikke turt å tenke tanken helt ut. Jeg måtte
ha backing for å ture å gå for det, og jeg
hadde ikke visst hvor jeg skulle begynt,
egentlig, forteller Anne Kristin Furuseth
om prosessen fram til ferdig bok.
Emberland er forsker ved Holocaustsenteret og hjalp henne da hun
skrev masteroppgave i latinamerikanske
områdestudier om temaet norske nazister
i Argentina. Snart hadde han skaffet henne
kontakt med et forlag, som var like gira
som ham på at det skulle bli bok.
– Etter masteren min var ikke økonomien den sterkeste, så jeg måtte ha stipend
for å skrive boka. Både Terje Emberland
og forlaget hjalp meg å søke, forteller
Furuseth.

Anne-Lise Gjerdrum og
Anne Lise Aasgaard Solli
Leseboka 4. Elle melle
207 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-11-01459-7
Gjennom fellesopplevelser
av tekster, illustrasjoner og
musikk får barna ferdigheter
i å lytte, snakke, lese og skrive. Elle Melle har en
gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker varierte
metoder for å favne flest mulig. Elle Melle CD 4
inneholder alle sangene som finnes i Leseboka 4 og
Språkboka 4. I tillegg er enkelte av prosa- og saktekstene fra Leseboka 4 lest inn.

Hun søkte Fritt Ord, NFFs debutantstipend og Eugen Nielsens stiftelse, en
privat stiftelse som støtter prosjekter om
nyere norsk historie. Til sammen fikk
hun 170.000 kroner til å skrive boka. I tillegg jobbet hun seg opp penger og levde
sparsommelig, slik at hun kunne ta seg
skrivefri. Prosessen fram til en ferdig bok
tok et år.
– Jeg visste at jeg måtte finne mer
materiale enn jeg hadde i oppgaven, og i
tillegg syns jeg det var veldig vanskelig å
finne sjangeren – å gå over fra akademisk
tekst til å skrive for allmenmarkedet var
en utfordring. Jeg skrev vel mer eller
mindre et helt manus som jeg forkastet og
begynte helt på nytt, for det ble feil. Da jeg
begynte å skrive på nytt, visste jeg hvordan
jeg skulle strukturere boka. Da visste jeg
hvilken retning det skulle ta, sier hun.
– Det var også avgjørende å få sitte
sammen med forskerne på Holocaustsenteret og skrive, der var det et miljø, og folk
jeg kunne diskutere boka med. Å skrive er
en ensom prosess, så da hjelper det veldig,
sier Furuseth.
Da boka kom i fjor høst, slo den hardt:
Den unge debutanten fikk stor mediedekning for den banebrytende boka si.
– Jeg fikk fire sider i VG og fire sider
og forsida i Dagbladet og boka ble omtalt
i mange lokalaviser, og noen fagtidsskrift
for historikere, og mange andre steder, så
jeg har fått ganske mye dekning på relevante steder. I tillegg har jeg fått tre-fire
anmeldelser, kanskje flere, på blogger og
nettsteder. Det har vært gøy, sier Furuseth.
Å debutere som sakprosaforfatter har gitt
mersmak. Hun vil gjerne skrive flere bøker.
– Men jeg må skru om hodet mitt for å
skrive en ny bok, etter denne første. Også
må jeg finne et godt tema jeg brenner for
og en god vinkling, sier hun.

Per Jordhøy
Rondane. Fjellfolk og villrein.
168 sider
Snøhetta, 2013
ISBN: 978-82-91375-30-8
Denne boka fortel om Rondane som leveområde for den
siste rest av opphavleg fjellrein
i Noreg. Kartlegging av den
gamle reinsfangsten med alle
dyregraver og andre fangstanlegg viser kor viktig
tradisjnonelt haustingsbruk var gjennom mange hundre år. Mange personar har gjort eit stort arbeid over
lang tid for å bevare ein livskraftig villreinstamme i
Rondane. Boka i stort format er rikt illustrert med
bilde og kart.
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STIPENDBØKER
Knut A. Jacobsen
Jainismen. Religion, historie
og ikkevold
128 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-41277-7

Jainismen er en av verdens
eldste nålevende religioner.
Den stammer fra India og er
framfor alt ikkevoldens religion. Sentrale temaer er
måtehold, forsakelse, streng askese, vakker estetikk
og respekt for alt levende. Religionen bemerker seg
med sin klare forståelse av karma, og med en filosofi
som vektlegger virkelighetens mangesidige natur.
Jainismens teorier om karma og toleranse var en viktig kilde for Mahatma Gandhis ikkevoldslære. Også
Gandhis bruk av faste for å dempe konfliktnivået i
samfunnet, har slektskap med jainismens ritualer og
dens lære om matens betydning.
Turi Pålerud
Didaktikk for en demokratisk
barnehage
183 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1102-9
Hva er didaktisk arbeid i barnehagen? Mange oppfatter svaret
på spørsmålet som «planlagte
læringsaktiviteter». Men barnehagens formål er
mye mer enn det som kan fanges inn i mål for barns
læring. I denne boka beskrives noen kjennetegn ved
barnehagens utdanningsmandat. Barnehagen skal gi
god omsorg og sikre barn rett til medvirkning og tid
til lek. Forfatteren henvender seg først og fremst til
studenter i barnehagelærerutdanningen, men boka
kan være interessant for alle som er opptatt av barnehagepedagogikk eller barnehagepolitikk.
Simon Malkenes
Ta grep! Klasseleiing i praksis
123 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-7905-7
Ta grep! er ei bok om klasseleiing i praksis, kva ein skal gjere
og ikkje gjere for å lukkast som
klasseleiar. Ved å bruke enkle
omgrep frå retorikken viser forfattaren korleis ein
kan planlegge og førebu seg på kvardagen i klasserommet. Korleis skape eit godt læringsmiljø? Korleis
leie aktiviteten i klasserommet? Korleis bruke
Internett meiningsfullt i timen? Gjennom heile
framstillinga bruker forfattaren konkrete situasjonar
og eigne erfaringar frå undervisning i grunnskolen
og vidaregåande skole. Boka er skriven for studentar
på PPU-studiet, men har ei praktisk vinkling som
òg vil vere nyttig for andre pedagogiske utdanningar
og for ferdigutdanna lærarar.
Kristian Fossheim
Superconductivity. Discoveries
and Discoverers
140 sider
Springer Verlag, 2013
ISBN: 978-3-642-36058-9
Boka omtaler arbeidene til ti
store vitenskapsmenn; hvem de
var og er, deres personlige bakgrunn og hvordan

de oppnådde sine utrolige resultater og tok sin
framtredende plass i vitenskapshistorien. Vi følger
en av fysikkens og vitenskapshistoriens mest gåtefulle fenomener, nemlig superledere, gjennom 100
år, fra oppdagelsen i 1911 til i dag. Dette er ikke en
tradisjonell historiebok, for den viser nærbilder av
de sentrale karakterene og deres rolle i historien om
superledere. 10 nobelprisvinnere er presentert i boka,
med sitater og intervjuer. Hvert kapittel er viet en
nobelprisvinner.
Anne Lise Ellingsæter og
Karin Widerberg.
Velferdsstatens familier. Nye
sosiologiske perspektiver
350 sider
Gyldendal Norsk Forlag, 2012
ISBN: 978-82-05-42500-2
I denne boka belyses viktige
trekk ved velferdsstatens familier, ikke bare her og nå, men også i vår nære historie. Et
bredt spekter av sosiologiske perspektiver tas i bruk for
å beskrive og analysere de store endringene. Dessuten
presenteres oppdatert kunnskap om familieformer og
familiepraksiser. Den norske velferdsstatsmodellen, og
ikke minst familiepolitikken, er en viktig institusjonell
ramme for å forstå utviklingen. Blant de temaene
som løftes frem i boka, er menns forsørgerarbeid og
arbeidsdeling i innvandrerfamilier. Klasseforskjeller
i skilsmissehyppighet, forsørgermodeller og bruk av
familiepolitiske ordninger blir også diskutert. Denne
boka er skrevet både for studenter som vil lære om
familieendring, velferdsstat og familiepolitikk og for
forskere som vil oppdatere kunnskapene sine.

Arvid Næss og Torgeir Moan
Stochastic Dynamics of
Marine Structures
410 sider
Cambridge University Press,
2013
ISBN: 978-0-521-88155-5
Stochastic Dynamics of Marine
Structures er en tekst for studenter og en referanse for fagfolk når det gjelder
grunnleggende teori og metoder som brukes for
stokastisk modellering og analyse av marine konstruksjoner utsatt for miljøbelastninger. Den første
delen av boka gir en detaljert innføring i grunnleggende dynamisk analyse av konstruksjoner, og den
fungerer som et grunnlag for senere kapitler om
stokastisk responsanalyse. En grundig innføring i
stokastisk modellering omfatter begrepene: stokastisk
prosess, variabelspektrum, tilfeldige miljømessige
prosesser, responsspektrum, responsstatistikk og
kort- og langsiktige ekstremverdimodeller. Den
andre delen av boka består av en detaljert diskusjon
om design, bevegelseslikningene for dynamiske
strukturer og numeriske løsningsteknikker. Det
siste kapittelet belyser metoder for å forutse ekstremverdier fra målte data eller data innhentet fra
en Monte Carlo-simulering.

Audgunn Oltedal, Arnhild
Skre, Liv Marie Austrem,
Kari Gåsvatn, Gro Hagemann, Guri Hjeltnes og
Hanne Marte Narud.
Formødrenes stemmer.
Kvinneliv rundt stemmeretten
315 sider
Pax Forlag, 2013
ISBN: 978-82-530-3596-3
Denne boka er skapt av nysgjerrighet. Hvordan
utviklet kvinner seg i et samfunn der de ikke hadde
stemmerett? Og hvordan valgte våre formødre i 1913,
da alle norske kvinner for første gang kunne stemme
ved stortingsvalg? I flere år har forfatterne vært på
jakt etter drømmene, verdiene og erfaringene som la
grunnlaget for våre formødres valg i livet og politikken. Her er ti portretter av vanlige norske kvinner
som levde da full kvinnestemmerett ble innført.
Deres livshistorier inneholder kjent strev for å finne
sin plass på jorda. Men også uventede ambisjoner,
interessekamp, konflikter, skilsmisser, barn som måtte
skjules, lange reiser og andre overraskelser. Disse
livshistoriene er rammet inn av fagartikler om kvinners
levekår og muligheter i årene rundt 1913, og om kvinners politiske adferd og påvirkning i årene etterpå.
Bjørn Arild Ersland og
Espen Friberg (illustrasjon)
Nysgjerrig på bakterier
100 sider
Manschou, 2013
ISBN: 978-82-8238-068-3
Visste du at det er flere bakterier i én liten bæsj enn det
er mennesker på jorda, og at
disse ørsmå organismene styrer oss? I denne boka
kan du lese om hvordan alt liv på jorda kommer fra
bakterier og hvordan de både kan være livsnødvendige og livsfarlige. Du kan også lese om hvordan
forskerne kan studere livet inni oss.
Unni Eikeseth og Anette
Mehl Landmark (illustrasjon)
Eksperimentboka
141 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0793-2
Heftige eksperimenter du kan
gjøre selv, og utrolige historier
fra vitenskapen om oppdagelser
og tilfeldigheter som forandret verden. Nysgjerrige
mennesker har forandret verden gjennom flere tusen
år, og nå er det din tur til å lære 44 av de morsomste
eksperimentene! Nesten alt utstyret du trenger finnes hjemme i kjøkkenskapet. Visste du for eksempel
at det går an å klippe et glass i to med en helt vanlig
saks? At du kan lage strøm ved hjelp av en sitron
og litt vitenskap? Eller at rødkål kan gi en magisk
saft som forandrer farge? Like spennende er det å
lese om eksperimenter andre har gjort for å forstå
verden bedre. Bli kjent med bæsjeforskeren som
fant en parfymeduft, den skarpe dama som avslørte
spionenes usynlige beskjeder og gruvearbeiderne
som hakket seg gjennom en vegg og ble møtt av et
fantastisk syn: verdens største krystaller. Brett opp
ermene og gjør deg klar til nye oppdagelser!

STIPENDBØKER
Martin Engebretsen
Visuelle samtaler. Anvendelser
av fotografi og grafikk i nye
digitale kontekster
198 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1236-1
Hvordan kommuniserer vi
med bilder? En stor del av
kommunikasjonen mellom mennesker skjer i dag
i digitale medier, og den er i økende grad visuell.
Likevel vet vi lite om bildenes virkemåte og effekt,
sammenliknet med hva vi vet om verbalspråklig
kommunikasjon. I Visuelle samtaler undersøker
Martin Engebretsen bruken av fotografi og grafikk
i noen utvalgte, nettbaserte sjangre, journalistiske
lydbildereportasjer, historiske bildesamlinger,
animerte grafer i folkeopplysningens tjeneste og
profilbilder på Facebook. Hvilke roller spiller de
visuelle uttrykkene, hvordan samspiller de med
sine omgivelser, og hva består deres virkekraft av?
I en klar og forståelig fremstillingsform belyser
forfatteren hvordan den omfattende digitaliseringsprosessen påvirker vårt sosiale samspill og vår
visuelle kultur.
Torbjørn Færøvik
Maos rike. En lidelseshistorie
628 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-33782-7
Snart 40 år er gått siden formann Maos død. Siden den
gang har vi fått et klarere bilde
av hva som skjedde under hans
styre. Modige kinesere har stått fram med sine
beretninger, og forskere har fått adgang til arkiver
som lenge har vært lukket. Bildet som avtegner
seg, er skremmende. Millioner av mennesker sultet
i hjel. Størst var sulten under Maos såkalte «store
sprang» fra 1958 til 1961. Nyere forskning tyder på
at hans hårreisende forsøk på massemobilisering
endte med minst 45 millioner menneskers død.
Noen år senere ga Mao støtet til Kulturrevolusjonen, som kom til å vare i ti år. Igjen ble et uhyggelig stort antall mennesker ofret på revolusjonens
alter. I Maos rike – En lidelseshistorie forteller den
kritikerroste forfatteren Torbjørn Færøvik om
hva som skjedde under Mao. Han baserer sin
veldokumenterte fremstilling på nyere forskning
og enkeltmenneskers skildringer.

Olav Dalland
Profesjonsutdanning og dannelse – bacheloroppgavens
muligheter
216 sider
Gyldendal Norsk Forlag, 2013
ISBN: 978-82-05-39443-8
I debatten om høyere utdanning og dannelse er det mange
forslag til hvilke dannelseselementer som bør med.
I denne boka tar Olav Dalland for seg de mulighetene som allerede ligger i den treårige profesjonsutdanningen, og han ser særlig på hvilken funksjon
bacheloroppgaven kan ha. I helse- og omsorgsprofesjonene har utdanningene et tydelig mandat om
å dyktiggjøre studentene til å hjelpe den andre. For

å utvikle en slik kompetanse trenger studentene
ulike kunnskapsformer, som forklarende kunnskap,
forstående kunnskap og kritisk kunnskap. Praksis
krever ferdigheter som skal mestres, og studentene
møter menneskeskjebner og situasjoner som leder
til refleksjon over teori og etiske dilemmaer.
Dette kan beskrives som en dannelsesprosess. Når
studentene allerede i første semester skal utforme
problemstillinger knyttet til denne kunnskapen,
er prosessen i gang. Hele utdanningsløpet kan
dermed beskrives som en dannelsesprosess, og
bacheloroppgaven blir slik et resultat av et dannelsesprosjekt.
Torbjørn Ødegaard
«Jeg manglede intet uden
Friheden…» Om bergensmatrosen Hans Jochum
Schrams slaveri i Tunis (17471750)
135 sider
Kystforlaget, 2012
ISBN: 978-82-994533-3-2
Tunis, august 1747: En skipsbesetning fra Bergen
føres inn i byen. De er fanget på havet og skal alle
settes i slaveri. Den 19-årige matrosen Hans Jochum
Schram blir hoffslave for prins Seleman og får
førstehåndskunnskap om det tunisiske samfunnet.
Etter drøye tre år frikjøpes Schram av den dansknorske slavekassen og får senere utgitt en fargerik
og fordomsfri beretning om sine år i Nord-Afrika.
Det er denne boken som her presenteres, med en
innledning av Torbjørn Ødegaard. Dette er også den
første av fem utgivelser i regi av Kystforlaget (2013-15)
i serien «Nordiske slaver – aferikanske herrer», om
de skandinaviske slavene i Barbareskstatene (Algier,
Tunis, Tripolis og Marokko) i perioden 1600-1800.
De fleste av disse slavene var sjømenn i middelhavsfart. Mange ble frikjøpt, andre døde i fangenskapet.
Enkelte konverterte og ble værende i Nord-Afrika
resten av levetiden.

Janne Bromseth og Anna
Silverskog (red.)
Med bidrag av Hans Wiggo
Kristiansen
LHBTQ-personer och åldrande. Nordiska perspektiv
306 sider
Studentlitteratur, 2013
ISBN: 978-91-44-07769-7

LHBTQ-personer och aldring. Nordiska perspektiv
samler kunnskap om eldre LHBTQ-personers
livsvillkår og aldring på grunnlag av studier gjennomført i Sverige, Danmark, Norge og Finland.
Forfatterne gjennomgår spørsmål knyttet til
hva det vil si å skjule sin seksualitet eller kjønnsidentitet gjennom store deler av livet, og hva det
har betydd å komme ut med sin seksualitet og
kjønnsidentitet, til forskjellige tider. Hva teller som
familie? Hvordan er det for en eldre transperson å
begynne å endre kjønnsidentitet? Hvordan er det
for eldre transpersoner å trenge hjelp og omsorg,
men samtidig være redd for å bli diskriminert
på grunn av sin seksualitet eller kjønnsidentitet?
Boken kan brukes i kurs i helse-og sosialarbeid,
men også i studier av eldre og aldring samt innen
kjønnsforskning. Den er også adressert til aktivister,
foreninger, praktikere og samfunnsplanleggere.
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Morten Fastvold
Hva gjør oss friske? Helsens
og helbredelsens filosofi
267 sider
Lava forlag, 2013
ISBN: 978-82-998827-1-2
Hvorfor går stadig flere til alternativbehandlere i et land med
et topp moderne helsevesen?
Mens skolemedisinen er svært
god på livreddende tiltak av kirurgisk og farmakologisk art, oppnår den ikke like gode resultater ved
kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Da
må man ta høyde for at mennesket ikke bare er et
biologisk vesen, men også et åndsvesen. Når mange
skolemedisinere ikke forholder seg til dette, blir det
problematisk. Filosof og skribent Morten Fastvold
fremholder at helsevesenet må sette personen, og ikke
bare pasienten, i sentrum for å inngi pasienter flest
den nødvendige tillit. Han stiller seg kritisk til den
utbredte «kroppen som maskin»-metaforen, siden
kroppen ikke er noe som kan «fikses» på, som når vi
sender en maskin til reparasjon. I stedet fordres en tilnærming der samspillet mellom kropp og sjel tas med
i betraktningen. Dette åpner for en rehabilitering av
begrepet livskraft, og for at placeboeffekten betraktes
som en ressurs i klinisk praksis.
Jens Petter Nielsen
Døden løser alt. Nye perspektiver på Stalins terror
379 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-304-0094-4
Det er i år 75 år siden starten
på Den store terror i Sovjetunionen, som rammet landets
egen befolkning. Denne boka
undersøker bakgrunnen for Stalins såkalte «utrenskninger». Den baserer seg på det nye kildematerialet
som er blitt tilgjengelig siden perestrojkaen og Sovjetunionens oppløsning, og på den nyeste internasjonale litteraturen på området. Hva vet vi i dag som vi
ikke visste før? Hvor mange ble rammet? Var terroren
et resultat av en langsiktig plan eller oppsto den
spontant i en presset situasjon? Var Stalins terror folkemord? Døden løser alt er den første norske boka som
gir en samlet faglig fremstilling av dette dramaet.
Tove Lie og Øystein Mikalsen
Fredsnasjonens grenseløse
våpenhandel
246 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-29337-5
Mange snakker mye om fredsnasjonen Norge. Virkeligheten
er at fredsnasjonens våpen finner
veien til stadig flere krigs- og
konfliktområder i verden – der det norske regelverket sier de ikke skal være. Den største økningen i
eksporten av krigsmateriell har kommet under den
rødgrønne regjeringen. Uten politisk debatt har de
godkjent våpensalg til stadig flere diktaturer. I denne
boka avdekkes blant annet at en omstridt leiehær i De
forente arabiske emirater, helt lovlig kan kjøpe våpen
fra Norge og bruke disse til å slå ned demokratibevegelser. Forfatterne har også snakket med israelske
soldater som bekrefter at de bruker omstridt norsk
ammunisjon og rakettkastere mot palestinerne i Gaza.
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STIPENDBØKER
Kari Rydjord Tholin
Omsorg i barnehagen
195 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1142-5

Er omsorg havnet i skyggen
av læring? Omsorg er lite
fremme i faglige og politiske sammenhenger. Som
en grunnleggende og selvfølgelig del av arbeid i
barnehagen kan det være en utfordring. Derfor er
det nødvendig med et forsterket engasjement for
omsorg og tydeliggjøring av dens egenart. Boka
inneholder relevant teori og forskning. Intensjonen
er å bevisstgjøre og styrke det faglige ståstedet for
førskolelærerstudenter og førskolelærere og bidra
til refleksjon om omsorg.
Cecilie Tyri Holt
Edvard Munch. Fotografier
303 sider
Forlaget Press, 2013
ISBN: 978-82- 7547-531-0
Munch fotograferte i tredve
år, og hans etterlatte fotografier forteller tydelig at han
også må ha hatt kunstneriske ambisjoner med
fotograferingen. I denne boka samles hele Munchs
fotografiske produksjon, og ikke bare det som har
fungert som forelegg for malerier. Det hersker liten
tvil om at Munch revolusjonerte malerkunsten,
men hans eksperimenterende og nytenkende måte
å arbeide med fotografiet på har til nå i stor grad
vært et uskrevet kapittel. For første gang presenteres alle Munchs fotografier i original størrelse
mellom to permer og drøftes som selvstendige
arbeider.
Egon H. Vifladt og Liv
Hopen
Pasientopplæring. Kompetanse. Veivalg. Lederskap
280 sider
Kolofon, 2013
ISBN: 978-82-300-1016-7
Læring og mestring ved
langvarig sykdom og funksjonssvikt har stått på «helsekartet» fra slutten av
90-tallet. Når sykdom rammer, trenger pasienter
og pårørende kunnskap for å mestre livssituasjonen.
For å legge et grunnlag for leseren, tar boken for seg
flere sentrale begreper, særlig kunnskap og mestringskompetanse. I boka vektlegges hva som sikrer
læring, og hvordan læringstilbud utvikles, gjennomføres og evalueres. Dette krever at en er villig til å
løfte hverdagserfaringer som helt nødvendig kunnskap. Som en konsekvens av det må en lykkes med
å bygge den medisinske fagkunnskapen sammen
med brukererfaringene til pasienter og pårørende.
I boken beskrives LMS-modellen som en sentral
arbeidsform. Den øker engasjementet og hever
mestringskompetansen hos dem som deltar. Pasientopplæring krever planmessig og målrettet innsats,
både når det skjer i regi av helseforetakene og i
kommunehelsetjenesten. Boka tar for seg temaer
som gruppens og fortellingens betydning, teamledelse,
kommunikasjon, veiledning, «empowerment»,
dessuten helsepedagogikk, humor og helse.

Inge Eidsvåg
Men livet lever. Om aldringens
forunderligheter, vemod og
gleder
249 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-42299-8
«Jeg vil så gjerne eldes med
verdighet. Jeg vet det høres
storslagent ut, men jeg mener
det. Jeg vil ikke bli en sur, gammel gnier. En som
klager på skatten og været og ungdommen; som
bare ser på tv og løser kryssord; som er påståelig
og enetalende og mener at alt var bedre før. Disse
nedtegnelsene er et forsøk på å forhindre det. Jeg vil
prøve å forstå hva som skjer med meg – med oss – når
vi blir gamle.» Dette skriver Inge Eidsvåg i boka som
blant annet forteller om jakten på ungdomskilden og
trekker linjer fra Gilgamesh-eposet til Peter Pan og
Michael Jackson. Kapitlet «Skrøpelighetens estetikk»
inneholder både en kjærlighetserklæring til krykkene
og en lovsang til rynkene, samt fem råd for skrøpelige
skiløpere. Dette er ei bok om aldringens fortredeligheter, vemod og gleder.
Gaute Losnegård
Norsk ulykker og katastrofer
314 sider
Skald, 2013
ISBN: 978-82-7959-196-2
Boka samlar dei mest dramatiske hendingane som har
ramma det norske folk opp
gjennom tidene. Forfattar
Gaute Losnegård tar lesaren med til både naturkatastrofar for fleire tusen år siden og ulykker i
nyare tid. Nokre av dei mest kjende hendingane
som er skildra i boka er bybrannane i Bergen og
Ålesund, samt Kings Bay-, Scandinavian Star- og
Alexander Kielland-ulykkene. Også Tsjernobylkatastrofen og tsunamien i Søraust-Asia i 2004 har
fått sin plass i boka, sidan dei fekk konsekvensar
for så mange nordmenn. Boka er delt i to delar.
Medan fyrste del tar for seg naturkatastrofar, får vi
i andre del eit djupdykk i menneskeskapte ulykker.
Denne delen handlar også om korleis menneska
har blitt stadig betre på å beskytte seg mot naturen
sine farar, samtidig som moderne teknologi og
levemåte skaper nye trugsmål og ulykkestypar.
Ellen M. O. Sigmond, Inge
Bryhni og Knut Jorde
Norsk geologisk ordbok
496 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0151-1
Norsk geologisk ordbok inneholder cirka 10 000 oppslagsord fra geologi og tilgrensende
fagfelt. Boka tar for seg bergarter, mineraler,
smykkesteiner og fossiler som finnes i Norge, samt
gruver, gruvedrift og steinbrudd fra steinalderen til
i dag. Den beskriver hvordan landet vårt ble formet
av istidens breer og avsetningene som breene la
igjen. Boka gir informasjon om fremmedordenes
opprinnelse og betydning, den har engelske oversettelser for alle oppslagsordene samt en engelsk-norsk
ordliste. Dette er den første geologiske ordboka som
er utgitt i Norge. Bokas målgrupper er geologer,
amatørgeologer, studenter og naturinteresserte.

Lars Klemsdal
Hva trenger vi ledere til?
Organisering og ledelse i
komplekse arbeidssituasjoner
220 sider
Gyldendal Norsk Forlag,
2013
ISBN: 978-82-05-44739-4
Bokas sentrale påstand er at
ledere må lede ut fra de grunnleggende uformelle
organiseringsprosesser som pågår hver eneste dag i
alle virksomheter – mellom medarbeidere, ledere,
kunder, brukere og samarbeidspartnere. Skal vi
forstå hva vi trenger ledere til, må vi derfor forstå
hvordan dynamikken i disse organiseringsprosessene utfolder seg. Forfatteren betrakter organisering
og ledelse i et sosiologisk perspektiv og belyser
temaet gjennom analyser av praksis og konkrete
arbeidssituasjoner i et variert utvalg virksomheter
fra både privat og offentlig sektor.

Gunnhild Aakervik
Hva. Hvorfor. Hvordan. Metodebok for introduksjonsprogram
og kvalifiseringsprogram
200 sider
Kopinor Pensum, 2013
ISBN: 97-8821-303-027-4
Gunnhild Aakervik har arbeidet
med metoder i opplæring av minoritetsspråklige
voksne i flere år. Gjennom Stiftelsen Mangfold i
Arbeidslivet, MiA, har hun videreutviklet dette
arbeidet, og knyttet opplæringen til hva som trengs
for å komme i jobb. Metoder ble prøvd ut i opplæring
i introduksjonsprogrammet i bydel Grünerløkka
en dag i uka fra høsten 2009-2012, samt også i 2013.
Det er dette arbeidet som er oppsummert i denne
boka.
Bengt Karlsson og Marit
Borg
Psykisk helsearbeid. Humane
og sosiale perspektiver og
praksiser
213 sider
Gyldendal Norsk Forlag,
2013
ISBN: 978-82-05-42015-1
Psykisk helse beskrives og
forklares med andre begreper og referanserammer
enn det som oftest benyttes i bøker om temaet. Et
viktig premiss er at psykisk helsearbeid må utvikles i
samarbeid mellom dem som ønsker hjelp, deres nærmeste og dem som kan yte hjelp. Forfatterne stiller
spørsmål ved den dominerende sykdomsmodellen og
utfordrer de praksiser hvor hjelpen ytes i en asymmetrisk relasjon mellom «pasient» og «ekspert».
Boka er tredelt. I den første delen beskriver og
diskuterer forfatterne sitt filosofiske ståsted og sine
grunnleggende antakelser om arbeidet med psykisk
helse i ulike kontekster. I andre del tar de opp sosiale
forståelser innenfor psykisk helsearbeid og diskuterer
levekår og velferdspolitiske utfordringer, arbeidets
betydning samt bedringsprosesser, som gjerne omtales som recovery. I bokens tredje del beskriver de
kontekster og arenaer i psykisk helsearbeid og viser
hvordan de humane og de sosiale tilnærmingene kan
settes ut i praksis.

STIPENDBØKER
Frode Fanebust
Oljelandet. Fortellinger fra
innsiden
Pax, 2012
ISBN: 978-82-530-3550-5
Oljen har forandret Norge og
menneskene som bor i landet.
Forfatteren og oljebarnet
Frode Fanebust har oppsøkt
en gründer, en oljebyråkrat, en pubvert, to professorer og en reiseglad pensjonist for å finne ut hva
oljen har gjort med oss. Slik blir boken en reise i vår
nære historie, fra den gang vi aldri hadde hørt om
pommes frites, og alle ble klippet av mor fordi vi ikke
hadde råd til frisør, til dagens overflod. Men dette er
også en reise i medaljens bakside: pendlertilværelsen,
risikoen, nordsjøulykkene – erfaringer som har brent
seg fast i hukommelsen til de som var der.
Arild Raaheim
Råd og tips til deg som
underviser
136 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-44353-2
Hvordan gå fra å være en
formidler av kunnskap til
å bli en tilrettelegger for
læring? Hva kjennetegner
de gode underviserne? Var
studentene flinkere før? Hvilke spesielle utfordringer
for undervisning og læring følger med bruken av ny
teknologi? Dette er noen av spørsmålene Raaheim
tar opp i denne håndboken, som er laget til inspirasjon og praktisk hjelp for alle dere som jobber med
og for studenter, uavhengig av fagområde. Del 1
oppsummerer kort forskning om læring og motivasjon, og hva som bidrar til læring hos studenter.
Del 2 inneholder konkrete råd og tips for hvordan
du kan bli en bedre underviser og tilrettelegger for
læring.
Kristin Folsland Olsen
Turguide Lofoten. 50 flotte
turer i verdens vakreste
øyrike.
220 sider
Vigmostad &Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-419-0905-4
50 flotte turer i verdens
vakreste øyrike! Boka
guider deg gjennom turopplevelsene du kan ha i
Lofoten, fra øyrikets høyeste topp Higravstinden
(1146 moh.) til Skomvær fyr, helt ytterst i Røst,
over åtte mil utenfor Fastlands-Norge. Turer for
alle: Turene har varierende vanskelighetsgrad, fra
svært utfordrende toppturer til hyggelige familievennlige turer. I tillegg til fotturer har boka forslag
til hyggelige sykkelturer på landevei, spektakulære
terrengsykkelturer, idylliske kajakkturer i skjærgården
og fartsfylte skiopplevelser. Boka inneholder også
informasjon om restauranter, utesteder, museer,
gallerier, turistkontor og guide-firmaer.
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BAK BOKA

KRISTIAN GUNDERSEN
Snåsakoden. En kunnskapsbasert
guide til alternativ medisin
299 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-29388-7

I boka Snåsakoden tar Kristian Gundersen
for seg nærmere 50 alternative behandlingsformer – fra homeopati og akupunktur til magnetfeltterapi og naturopati – og
undersøker dem vitenskapelig.
– Jeg ble kastet inn i debatten om Snåsamannen og den alternative medisinen i 2009.
Det var da diskusjonen om Snåsamannen
raste som verst, og som forskere flest trodde
jeg egentlig at vi var ferdige med denne
diskusjonen, men jeg oppdaget jo til min
forbauselse at både politikere og en del av
befolkningen hadde et helt annet syn både
på alternativ medisin og det overnaturlige,
sier Kristian Gundersen, biolog og professor
i fysiologi ved Universitetet i Oslo.
Han brukte mye tid og krefter på å
delta i diskusjonen i alle dens enkeltheter,
og bestemte seg for å skrive en bok som
satte hans syn inn i en helhetlig ramme,
grundigere enn det som var mulig i pressen.
– Om vi skulle brukt tilsvarende
kunnskapssyn på resten av samfunnet
hadde man ikke kunnet bygge broer. Det
er jo ingen som snakker om å ha «et åpent
sinn» når det gjelder ingeniørkunst, sier
Gundersen.

Karin Helena Sjøberg
Roma. Europas sjel
Lydbok 27 sider
Sjøberg forlag, 2013
For mange av oss som
besøker Roma – den evige
stad – oppleves byen som en
jungel. Den er et villniss av historie, religion, politikk og kultur i alle mulige uttrykk. Vi kommer hit
for å beundre fortidens storhet, og lar oss imponere
over antikkens byggverk, veier, vannledninger og
velutbygde kloakk.

– Dessuten hadde nysgjerrigheten min
økt på fenomener som hadde så bred støtte.
Det mest overraskende jeg oppdaget var
vel hvor mye tøv det var, og hvor lite av det
som var vitenskapelig dokumentert; det var
rett og slett mye verre enn jeg trodde. Jeg
hadde trodd det var noe å hente, men det
var veldig lite, forteller han.
Han søkte stipend fra Det faglitterære
fond og fikk åtte månedsverk, 200.000
kroner, til å skrive boka.
– Det forbausende for meg var at
innvendingene fra forlaget ikke gikk på
leservennlighet eller måten det var skrevet
på, men på vitenskapsfilosofiske spørsmål:
i forlaget var det en skepsis til naturvitenskapelig metode som overrasket meg. Det
var kanskje en postmoderne relativisme
blant noen av redaktørene, som jeg tror at
nå er i ferd med å forsvinne, sier Gundersen.
Å skrive en bok ble annerledes enn å
skrive tidsskrift- og vitenskapelige artikler.
Hoveddelen av skrivearbeidet forgikk i
løpet av ett år.
– Jeg oppfatter at debatten er annerledes enn da jeg begynte, det virker som
om boka og mitt og andre vitenskapsfolks
engasjement, da vi endelig skjønte at vi
måtte delta i debatten, har endret diskusjonen om det alternative feltet. Også
politikere snakker nå om at folk ikke må
lures, sier Gundersen.
Da boka kom, ble den møtt med mye
mediedekning og flere anmeldelser. Den
er nå trykket i tredje opplag, det siste er
pocket. Boka er kjøpt inn av Kulturrådet.
– Jeg er veldig fornøyd med mottagelsen av boka, men det er klart at synet på
boka avhenger av hvordan du ser på hele
debatten om det alternative feltet. Det ble
en kontroversiell bok, men jeg håper at den
leses også som en populærvitenskapelig
bok, sier Gundersen.

Helge Hagen og Geir
Vestad
Tre sterke fra Innlandet. Rakefisk. Akevitt. Pultost
153 sider
Gutu forlag, 2012
ISBN: 978-82-999145-0-5
De tre elementene som mange har så sterke forhold
til, har langt på vei oppstått hos oss ut fra et gammelt behov for forrådsmat og sterke smaker i et
smaksfattig kosthold. Idag er rakefisk, akevitt og
pultost blitt ritualmat og drikke som fortsatt har
sin tydeligste forankring i Innlandet.
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STIPENDBØKER
Christopher Hals Gylseth
Operasjon Blümenpflücken.
Gestapos hemmelige terrorplan.
287 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-29380

2007 Brageprisen for Stikk i strid. Ein biografi om
Einar Førde. Nå har han gått bak de mange mytene
om en annen av våre mest karismatiske medieledere.
Rossavik rakk å møte Valebrokk noen ganger før
han ble for syk til å fortsette samtalene, som fant
sted etter initiativ fra Valebrokks familie.

Her fortelles en brutal og
lite kjent historie om tyske
terrordrap i Norge, begått
fra juni 1944 til januar 1945. Operasjon Blumenpflücken var nazistenes hemmelige drapsplan. Det
var sjefen for Gestapos etterretningsavdeling, den
tidligere prestestudenten Albert Weiner, som ledet
operasjonen. Weiner var en effektiv drapsmann, en
fryktet mann også blant sine egne. Han skjøt selv
tre av Blumenflücken-ofrene. Minst 11 nordmenn
ble drept i alt. Det var snakk om rene snikmord.
Flere av ofrene ble bortført og senere funnet døde
ved landeveier eller på øde steder. Morderne bar sivile klær, og ugjerningene var planlagt så det skulle
se ut som de var utført av andre nordmenn. Slik
ønsket Gestapo å skape redsel, uhygge og splid i
befolkningen. Boka følger drapene fra planlegging
til utførelse og frem til rettssakene mot morderne
etter krigen. De dødes familier og deres skjebne
blir også skildret. Dette er en fortelling om terror,
og om terrorens følger.

Sverre Fjellheim
Gåebrien sijte – en sameby
i Rørostraktene
275 sider
Eget forlag, 2012
ISBN: 978-82-999028-0-9

Marit Paasche
Fire historier om film og billedkunst
109 sider
Feil forlag, 2013
ISBN: 978-82-997851-6-7
Da filmen kom tidlig i det
tjuende århundret fikk
menneskehetens historie
for første gang muligheten til å fremstå som en
fortelling av bevegelige bilder. Filmen dannet en
ny type museum, og den medførte en utvidelse av
begrepsapparatet som omgir bildet. Et annet lerret
er et personlig blikk på filmen fra billedkunstens
ståsted. Hvert av de fire essayene tar utgangspunkt
i en film: Alain Resnais’ Hiroshima Mon Amour,
Ingmar Bergmans Persona, Michelangelo Antonionis Blow-Up og Lovely Andrea av Hito Steyerl.
Filmene danner ulike innganger til en diskusjon
om bildets posisjon i samfunnet, og de gir innblikk
i hvordan billedkunsten og filmen stadig har
utvekslet strategier for å forstå og håndtere bilder
av oss selv og verden.
Frank Rossavik
En god story. En biografi om
Kåre Valebrokk
281 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0784-0
Kåre Valebrokk døde i
februar 2013, 72 år gammel.
Den tidligere DN-redaktøren
og TV2-sjefen satte dype spor
etter seg i norsk medieverden, og gjennom redaktørgjerningen fikk han også innflytelse på norsk
næringsliv på 80- og 90-tallet. Det var likevel hans
karisma og personlighet som gjorde ham til en
kjent figur blant folk flest. Frank Rossavik fikk i

I denne boka kan vi følge
en sameby i Rørostraktene fra fangstsamfunn til
dagens moderne reindrift. Etableringa av Røros
Kobberverk i 1644 innebar en ekspansiv vekst av
jordbruket i Røros-traktene. Dette resulterte bl.a. i
at bøndene etablerte setervoller på og ved samenes
boplasser og trøplasser. Dette er omtalt i en rekke
kilder på 1700- og 1800-tallet og førte til store konflikter mellom samer og bønder, som kom til å vare
helt inn i vår tid. Samene måtte etter hvert betale
store erstatninger for skader på disse setervollene,
og reindrifta som var det økonomiske fundamentet i samebyen, var nær ved å bryte sammen.
De fleste reineierne i Gåebrien sijte ble utarmet og
fattige på slutten av 1800-tallet, og mange havnet
på fattigkassa. Framstillinga av denne dramatiske
og tragiske perioden i rørossamisk historie bygger
på autentiske kilder med bl.a. kvitteringer som
forteller om store erstatningskrav fra bøndene over
flere tiår og protokoller fra interne møter der disse
problemene drøftes. Dette er dokumenter som til nå
har vært helt ukjente. Vi får også høre om interne
problemer i samebyen på 1930- og 1940-tallet som
førte til at reinen ble forvillet og etter hvert kom
helt ut av kontroll. Men vi får også høre om en
etterkrigsgenerasjon som tok ansvar og ryddet opp
i disse problemene, og etter hvert skapte ei god og
livskraftig reindrift i Gåebrien sijte.

Tom Bakkeli
Krigere og diplomater. På
innsiden av forsvarets
spesialkommando
367 sider
Kagge, 2013
ISBN: 978-82-489-1325-2
Forsvarets Spesialkommando (FSK) er den ene av
to spesialstyrker i Forsvaret. De har vært i skarpe
operasjoner utenlands siden 1995. Først på Balkan, de
siste ti årene i Afghanistan. Mange av operasjonene
FSK har deltatt i, er av svært sensitiv karakter og
lite har foreløpig vært kjent om deres virksomhet. Verken regjeringen eller Forsvaret har i særlig
grad bidratt til å gi innsyn i operasjonene som
skjer på vegne av Norge på den globale arena. Tom
Bakkeli har som første og eneste journalist fått
anledning til å komme på innsiden av et av Norges
råeste miljøer. Vi følger Norges ypperste krigere
på oppdrag verden rundt, og får et unikt innblikk i
hverdagen til norske spesialsoldater og deres kamp
mot verdensfredens fiender.

Inga Elisabeth Næss
Øylandet. Dagligliv på
Helgelandskysten
330 sider
Orkana, 2013
ISBN: 978-82-8104-234-6
Øylandet handler om nordnorsk kystkultur, om dagligliv og immateriell kultur
på øyene på Helgelandskysten. Minnene etter folket
som har bodd der er bevart i det karrige landskapet,
i bygninger, i ærfuglhus og fortellinger som avtrykk,
spor etter levd liv. Boka tar utgangspunkt i landskapet
og menneskene i Vegaøyan, Norges største skjærgård,
et havland med tusenvis av øyer, holmer og skjær. I
tekst og bilder formidler den en viktig og lite kjent
historie om de som tidligere levde og arbeidet i
dunvær og fiskevær – og om de som fremdeles har
sitt virke der. Gjennom et kor av stemmer formidler
øyværingene fortellingen om å ha havet som matfat
og dyrefôr og om å utnytte den karrige jorda. Her
er historien om ærfuglen og kvinnene og om
fiskerbonden som ikke ville gi seg, men som fortsetter å ta vare på verdiene i det vakre landskapet langs
den ekstremt værharde kysten. Et øyrike som har
fått Unescos status som verdensarv på grunn av sine
enestående verdier som kulturlandskap.
Bjørn Tore Pedersen
Det stivnede hav. En bok om
kunstneren Dagfinn Bakke
263 sider
Bokbyen forlag, 2013
ISBN: 978-82-92920-39-8
Billedkunstneren Dagfinn
Bakke er særlig kjent for sine
vakre nordlysbilder, som bl.a.
har fått det internasjonale amerikanske tidsskriftet «National Geographic» til å utrope ham
til en de fremste akvarellmalerne i Skandinavia.
Med sin strek i Lofotposten ble Dagfinn Bakke
selve inkarnasjonen på nordnorsk vidd og humor.
Dagfinn Bakke har illustrert en rekke bøker, og
har illustrert alle Arthur Arntzen sine folkekjære
bøker om Oluf og de andre uforlignelige typene i
Rallkattlia, og en mengde andre bøker.

Else Rønnevig
Vern & virke.
Hus og tradisjoner
368 sider
Sprossa, 2013
ISBN: 978-82- 90912-05-0
Hundrevis av bruksbygninger i den norske fjellheimen
råtner på rot. Nytter det å kjempe mot dette? Ja, det
nytter, les og lær om hvordan! Er du håndverker
med interesserte for gamle hus og teknikker?
Ønsker du å vite mer om mat- og setertradisjoner?
Les om hvordan andre har utført redningsaksjoner
på sine støler og hus. Her kan du lære om redning
av en støl, arrangere kurs i tørrmuring, muring med
leire, tekking med skifer, flekking av never, oppsetting av gjerder, bygge liten utendørs bakerovn eller
lære om vedlikehold av eldre vinduer, fargebruk og
interiør, hvor søke støtte og litteraturanbefalinger.
Ypperlig som informasjon og inspirasjon i yrkesskolene.

STIPENDBØKER
Arne Klyve og Jon Severud
Ordbok for underklassen
125 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0707-9
Skarp og lettbeint selvhjelpsbok som avkler politikerspråk
og frustrerende moteord
i arbeidslivet. Lenge har
arbeidstakere vært hjemsøkt av
et kvelende kontrollbyråkrati med omfattende rapporteringskrav. Det spørres etter «kundematriser»
og «biomasse», det innkalles til «dialogmøter» og
etterlyses «kriterier for måloppnåelse». Terminologi fra vareproduksjon smyger seg inn overalt og
intetsigende svada er på alle lederes lepper. Språket
kan forsterke avmaktsfølelsen hos mange. I denne
boka får du en alfabetisk oversikt over nyord som invaderer hverdagen vår. Med skarpt blikk og humor
analyserer forfatterne ord det går inflasjon i og viser
dem fram som ofte tanketomme hersketeknikker.
Nå kan du slå tilbake og avsløre de språklige hersketeknikkene som bedriftsøkonomien og New Public
Management har innført på arbeidsplassen din.

Halvor Fjermeros
Med lik i lasten. Operasjon
Asfalt – de sovjetiske massegravenes skjebne i Norge
318 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-304-0103-3
Den ukjente historien om
oppgravingen av levninger etter 8 000 sovjetiske krigsfanger
i etterkrigstiden: I 1951 ble det iverksatt en gigantisk
oppgraving og flytting av mange tusen sovjetiske
krigsfangelevninger som lå begravd langs norskekysten. Sovjetiske krigsfanger som hadde stupt i
tusentall under tysk okkupasjon, ble liggende der
de lå gravlagt ved krigens slutt. Sommeren 1951 ble
plutselig en hasteplan for krigsgravene vedtatt. Den
ble døpt «Operasjon Asfalt» og tok mål av seg å
grave opp og flytte rundt 8000 krigsfangelik i løpet
av noen hektiske høstmåneder. Motstanden mot
denne oppgravingen var til dels sterk i lokalsamfunn
og byer der det foregikk. I arbeidet med denne boka
har Halvor Fjermeros møtt tidsvitner som levde
nær krigsfangene under krigen og siden observerte
oppgravingen i 1951. Han har møtt folk som ble hyret
inn for å grave opp og begrave likrestene, mennesker
som deltok i protestaksjonene den gang og ikke
minst sjøfolk som var mannskap om bord på skipene
som fraktet lik. Historien om denne hemmelige,
militærlignende operasjonen er et av etterkrigstidas
mest ukjente kapitler.
Simen Andersen Øyen og
Birger Solheim
Akademisk skriving – en
skriveveiledning
112 sider
Cappelen Damm akademisk,
2013
ISBN: 978-82-02-39682-4
Du kan lese og pugge så mye du orker, men det er de
skriftlige arbeidene du produserer i løpet av studiet
du i hovedsak evalueres ut fra. Du får med andre ord

ikke karakterer ut fra hva du kan, men ut fra hvordan
du formidler dette i en tekst. Akademisk skriving – en
skriveveiledning skal hjelpe deg til nettopp det: å
knekke den akademiske skrivekoden og få deg i gang
med å skrive tekster slik sensorene vil ha dem. Å bli
flink til å skrive krever øvelse på lik linje med å lære å
spille piano eller å bli en dyktig fotballspiller. Og den
samme regelen gjelder her: Regelmessig øvelse gjør
mester. Forfatterne gir studentene pedagogiske råd
om hvordan de bør jobbe med en tekst, hvordan de
kan komme tidlig i gang med skrivingen, og hvordan
de kan forstå og gjøre bruk av den akademiske
sjangeren når de studerer. Rådene som gis illustreres
med teksteksempler fra bachelor- og masteroppgaver.
Forfatterne har i en årrekke undervist og veiledet
studenter i førstesemesteremnet Akademisk skriving
ved Universitetet i Bergen. Simen Andersen Øyen
er stipendiat ved Senter for vitenskapsteori (UiB) og
Birger Solheim er førsteamanuensis ved Institutt for
filosofi og førstesemesterstudier (UiB). I tillegg har
Anders Johansen, professor i sakprosastudier (UiB),
skrevet kapittelet «Sett i gang!».
Bernt Brendemoen og
H. Sinan Corbacioglu
Tyrkisk-norsk ordbok
481 sider
Sypress, 2013
ISBN: 978-82-91224-55-8
Tyrkisk er et svært ordrikt
språk, og denne ordboka
inneholder i tillegg mange ord
som ikke finnes i andre større ordbøker fra tyrkisk
til andre språk. Forfatterne har samlet slike ord
gjennom nitid lesning av tekster, spesielt aviser, i
den tyrkiske hverdagen. Innslaget av dagligdagse
uttrykk og slang er derfor ganske stort. Målgruppen
for ordboka er svært heterogen; alt fra tyrkere bosatt
i Norge til nordmenn som har sommerhus i Tyrkia
– og selvfølgelig universitetsstudenter i tyrkisk i
Norge.
Noralv Pedersen
Når far treng meg. Ei forteljing om pårørande i norsk
eldreomsorg
160 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0760-4
Noralv Pedersen er 33 år og
ventar sitt andre born. Ein
dag får far hans eit hjerneslag
og blir sterkt pleietrengande. Pedersen hamnar
brått i ei dobbel tidsklemme. På den eine sida skal
han handtera livet som journalist og småbarnsfar i
byen, og samstundes ønskjer han å hjelpa faren og
avlasta mora, som bur i heimbygda to og ein halv
time unna. Mange er i same situasjon som Noralv
Pedersen. Dei vil gjerne gi meir omsorg, men
maktar det ikkje av ulike grunnar. Likevel unnlèt
gjerne politikarane å snakka om den krevjande
rolla dei pårørande har i det norske helsevesenet.
Familie, vener og frivillige har lenge utgjort ein
vesentleg del av den totale omsorga for eldre og
pleietrengande i Norge. Men i dag er denne innsatsen under press. Korleis skal politikarane leggja
til rette for at pårørande kan yta viktig omsorg for
eldre? Og kva må pårørande sjølve vera villige til å
forsaka for å gi ein pleietrengande mor eller far ein
så verdig alderdom som mogleg?
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Jørgen Holten Jørgensen
og Geir Hønneland
Russisk politikk
272 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-0965-1
I 2012 gjeninntok Vladimir
Putin presidentembetet i
Russland etter fire år i statsministerstolen. Samtidig
utpekte han sin forgjenger Dmitrij Medvedev til
statsminister. Den åpenbare mangelen på demokratisk
grunnlag for dette rollebyttet – samt dokumentert
valgfusk i statsdumavalget rundt samme tid – førte
til de første massive gatedemonstrasjonene i Russland
på lenge. Denne boka er en innføring i Russlands
politiske system. Forfatterne diskuterer hva de siste
års politiske utvikling har hatt å si for rollen til de
viktigste statsmaktene i landet og for kontaktflaten
mellom stat og borgere. Er presidenten enehersker
eller symbolfigur? Driver regjeringen politikkutforming eller administrativ iverksetting? Har parlamentet noen innflytelse i russisk politikk? Sentrale
temaer er også miljøvern, ressursforvaltning, medier
og sivilsamfunn.
Bjørg Christiansen
Helseveiledning
206 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-44350-1
Helsemessige utfordringer
knyttet til livsstil, sykdom
og skade tilsier at pedagogisk
virksomhet blant helsepersonell må styrkes. Helseveiledning baseres på fagkunnskap, pedagogisk og
kommunikativ kompetanse, og skal gjenspeile
en pasientrettet tilnærming. I boka konkretiseres det hvordan helseveiledning kan tilpasses
ulike målgrupper, hensikter og sammenhenger i
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Selv om det
primært relateres til individ og grupper, trekkes
også et samfunnsmessig perspektiv inn. Boka
belyser utfordringer og muligheter til fagutvikling
og forskning innen dette viktige området. Den
henvender seg til masterstudenter i sykepleie og
andre helsefag, men kan også brukes på bachelornivå og er svært relevant for yrkesutøvere innen
helsetjenesten.
Ane Ringheim Eriksen
Stalins norske fanger
237 sider
Spartacus, 2012
ISBN: 978-82-304-0084-5
I løpet av andre verdenskrig
ble over 200 nordmenn tatt til
fange av sovjetiske styrker og
tvunget til å kjempe for livet i
sovjetiske tvangsarbeidsleirer. Hva hadde ført disse
nordmennene til Sovjetunionen, og hvorfor ble de
satt i fangenskap i et alliert land? Ut fra tidligere
utilgjengelig arkivmateriale både fra Norge og Russland, og gjennom intervjuer med gjenlevende fanger,
kaster historiker Ane Ringheim Eriksen i denne
boka lys over et glemt kapittel i krigshistorien.
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STIPENDBØKER
Mari Jonassen
Fernanda Nissen. Kjærlighet
og arbeid
295 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-29402-0

Fernanda Nissen er en av våre
«fire store» kvinnesakspionerer.
Dette er boken om hennes liv og
arbeid. Fernanda Nissen (1862-1920) tilhørte det høyere borgerskap, men ble sosialist. Det vakte skandale
i Kristiania da hun skilte seg fra Dagblad-redaktøren
Lars Holst for å gifte seg med den radikale legen og
avismannen Oscar Egede Nissen. Fernanda Nissen
betalte en høy pris for kjærligheten – men hun angret
aldri. Både Fernanda og Oscar Nissen var blant pionerene i den fremvoksende arbeiderbevegelsen. Fernanda
stod frem som arbeidernes omsorgsfulle forkjemper.
Hun jobbet aktivt for sosiale reformer, hun krevde
åttetimersdag og bedre arbeidervern. I kvinnesaken var
hun spesielt opptatt av at arbeiderkvinnene kom seg ut
og stemte. Fernanda Nissen - Kjærlighet og arbeid er en
bok om livet, om kjærligheten, om arbeidet, om døden
– om feministen, kulturskribenten, litteraturkritikeren
og kommunepolitikeren.
Øystein Morten
Jakten på Olav den hellige
256 sider
Spartacus, 2013
ISBN: 978-82-430-0565-5
I 2013 var det 1000 år siden Olav
Haraldsson ble døpt i Rouen
i 1013. Religionshistorikeren
Øystein Morten har gjennom
flere år studert historien hans; en brutal og bestialsk
historie. Vi følger Olav fra han er med i en leiehær
under stormingen av byen Canterbury i 1011 og videre
til han ankommer Vestlandet høsten 1015. Samtidig
arbeider Øystein Morten med et annet prosjekt. Hos
den katolske kirken oppbevares det noe som skal
være et ben fra kroppen til Olav den hellige. Etter
flere runder med forhandlinger får han sammen med
professoren Per Holck tillatelse til å gjøre rettsmedisinske undersøkelser av benet. Røntgenfotografi,
karbondateringer og DNA-strukturer gir spennende
perspektiver på hvem denne Olav var, og hva som
kan ha skjedd med kroppen hans etter døden. Til
slutt må Øystein Morten også fullføre granskingen
av de historiske kildene om Olavs liv. Resultatet er
en fortelling om en annen Olav enn den vi kjenner.
Portrettet av kongen som kristnet Norge er fullt av
overraskelser. Samtidig handler denne boka om tro og
håp i middelalderen, om en mektig kirke, forbyttede
lik og om hemmeligheter som har ligget gjemt hos
domkapitlet i Nidaros.
Carolina Øverlien
Vold i hjemmet – barns
strategier
247 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-02036-5
Barn som opplever vold i hjemmet er også handlende aktører.
I en hverdag preget av fysisk og
psykisk vold, og noen ganger også av seksuelle overgrep
og omsorgssvikt, utvikler barna strategier for å mestre
livene sine. I denne boken møter vi barn som forebygger vold, griper inn under voldsutøvelsen, beskytter
omsorgspersoner og søsken, og som søker eller har søkt

hjelp utenfor familien. Barnas mål er alltid å påvirke
det som skjer. Carolina Øverlien viser gjennom sine
intervjuer og analyser hvilke strategier barna benytter og hvordan mange på tross av langvarig og grov
vold i hjemmet aldri får kontakt med barnevern eller
politi. Barna opplever at hjelpeinstansene er til for de
voksne, og at de må hjelpe seg selv. Vi får et innblikk
i hvordan barna opplever lærere, politi og barnevern.
Samtidig gir forfatteren en oversikt over internasjonal
forskning på området. Boka henvender seg til studenter
ved helse- og sosialfagsutdanningene og er aktuell
for profesjonelle som kommer i kontakt med barn og
unge som opplever vold i hjemmet, blant annet lærere,
barnevernspedagoger, psykologer og politi.
Vegard Sæther
Krigsseilere. En fortelling om
glemte helter
238 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-40088-0
På 1930-tallet bryter 17 unge
gutter opp fra en norsk
skogbygd for å bli sjømenn i
handelsflåten. Når verdenskrigen bryter ut i 1939,
mønstrer mange på allierte skip. De blir krigsseilere, noe de skal komme til å betale en høy pris
for, med tapte ungdomsår, falne kamerater og fysiske
og psykiske skader. Skogsmatrosenes erfaringer er
på mange måter representative for krigsseilernes
historie. Noen er vitner til sjøslag mellom tyske og
britiske skip og flere opplever torpederinger under
konvoifarten som brakte viktige forsyninger til de
alliertes krigføring. To er med på «Kvarstadbåtene»
som forlater Gøteborg i 1942; den ene havner i tysk
krigsfangenskap, den andre innrulleres i marinen,
gjør tjeneste som «gunner» og deltar i de alliertes
invasjon. Sæther bygger på et bredt kildemateriale.
Krigsopplevelsene skildres mot bakteppet av
verdenskrigen som raser. Og det settes søkelys på den
uverdige behandlingen etter 1945 og den manglende
forståelsen for krigsseilernes traumatiserende opplevelser. Historikere har kalt deres innsats for Norges
største bidrag til den allierte seieren.
Rudi Kessel
Mattenøtter for hele familien
159 sider
Kagge forlag, 2013
ISBN: 978-82-489-1284-2
Matte er gøy! Her finner du 160
nøtter for hele familien, fra ni
til 99 år.
Mattenøtter har en del til felles
med både kryssord, gåter og skattejakt. Man vet at det
finnes en løsning eller en skatt, og man vet at man har
de nødvendige opplysningene. Det som skal til er bare
en dose tankekraft. I Mattenøtter for hele familien får du
prøvd deg på alle mulige oppgaver i det matematiske
landskapet, både emnemessig og i vanskelighetsgrad.
Nøttene er delt inn i fire kategorier, og en kode forteller
deg hvor hard en nøtt er å knekke. «Lett som en plett»
er av den lettere typen, kanskje beregnet for bokas yngste. Kategorien «Grei skuring» er for dem som vil ha
litt lettere oppgaver. Trenger du litt mer motstand går
du over på kategorien «Midt på treet», og for dem som
virkelig trenger å bryne seg har vi kategorien «Ingen
spøk». Til slutt finner du både løsningsforslag og fasit.
Fasiten er i et eget kapittel uavhengig av løsningsmetoden. Meningen er at du skal kunne sjekke den uten at
du – i vanvare – har sett på løsningsmetoden. Om du
kom til feil svar, kan du ta en runde til.

Else Marie Lingaas
Vestens idéhistorie. Renessanse og reformasjon. 13501600
292 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-7634-953-5
Bind 2 av Vestens idéhistorie tar
for seg tiden etter Svartedaudens herjinger til Bruno brennes på bålet i Roma i
1600. Boka presenterer periodens sentrale ideer og
utviklingstrekk slik de manifesterer seg i filosofi,
teologi, vitenskapshistorie, kunst og litteratur, men
også i teknologi og hverdagspraksis. Menneskets
egenverdi og indre liv står sentralt, samtidig som
verden blir større, både geografisk og mentalt.
Menneskene får et nytt forhold til historien, det
utvikles nye politiske begreper og det oppstår
heftige diskusjoner om gudsbilder og den rette tro.
En magisk forståelse av naturens indre sammenhenger danner startpunktet for moderne naturvitenskap. Epoken markerer dermed inngangen til
en ny æra i vår intellektuelle historie.
Espen Stueland
Falsk tilståelse og andre
essays
739 sider
Oktober, 2013
ISBN: 978-82-495-1063-4
Falsk tilståelse og andre essays
er en rik samling med tekster
skrevet over en periode på
19 år og bearbeidet til denne boka. Espen Stuelands
essays tar utgangspunkt i virkeligheten og litteraturen, og handler om så vidt forskjellige temaer som
manipulering av tilståelser og avhørsprotokoller,
volden i språket, gravdiktets funksjon, samtaler
med de døde, og litteraturens gleder og sanselighet.
Espen Stuelands virke som skribent, kritiker og
leser er blant landets mest mangslungne og toneangivende. Denne boken består av forsøk på å forstå
lesningens strategier, livet i litteraturen og historiske
forandringer i poesiens begreper. I tekstene møter
vi en rekke forfattere og kunstnere, deriblant Tomas
Tranströmer, Inger Christensen, Stein Mehren,
Aimé Césaire, Arne Ruste, Göran Sonnevi, Rosmarie
Waldrop, Michel Foucault, Jon Fosse og Sally Mann.
I forordet insisterer Espen Stueland på at essayisten
må godta å bli kikket i kortene: Essayet må kunne
leses opp mot virkeligheten.
Kjell Arnold Nyhus og Ole
Jacob Nyhus
Kristen tro – oppdatert
222 sider
Kom forlag, 2013
ISBN: 978-82-93191-10-0
Hvordan kan vår tid forstå
de store ordene i kristendommen: Hva betyr skapelse etter
Darwin og Big Bang? Hva er frelse for nordmenn
som har det bra? Er nåde et ord utgått på dato? Hva
mener vi når vi sier Gud? Skal kristen tro få betydning, må den være oppdatert. Den må integrere ny
kunnskap og formuleres på ny for hver generasjon.
Kristen tro – oppdatert tar på alvor kunnskap og erfaringer som for mange gjør det vanskelig å tro.
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Avtaler om
digital publisering
Någjeldende normalkontrakt for faglitteratur ble tatt i bruk 1. november 2011 og overtok da stafettpinnen
fra sine forgjengere anno 1982, 1987 og 1998 hva utgivelse av vanlige papirutgaver angår. I forbindelse med
reforhandlingen var det en uttalt målsetting å komplettere det nye kontraktsverket med normalkontrakter
også for andre utnyttelsesområder, både tradisjonelle og nye. Eksempelvis anses samleverkavtalen som
foreldet, og det faglitterære feltet mangler fremdeles normalkontrakter for utgivelse av billigutgaver
og lydbøker. Med unntak for det midlertidige avtaleverket for utgivelse av e-bøker, mangler det også
normalkontraktsvilkår for digital publisering.
Tekst: Jan Terje Helmli

Arbeidet med å komplettere
normalkontraktsverket i fortsatte
forhandlinger mellom NFF og
Forleggerforeningen har dessverre hatt en dårlig progresjon.
Et økende antall faglitterære forfattere inngår
kontrakter for digitale utnyttelsesområder hvor
den tryggheten som ligger i at normalkontraktsvilkår balanserer forlagenes og forfatternes
interesser, ikke er til stede. Utgiversiden er som
oftest å anse som den mest profesjonelle parten
når avtaler skal inngås, og forfattere må derfor
lese tilbudte kontraktsvilkår kritisk og grundig
før avtale signeres. Ta gjerne kontakt med NFF
om det er noe du vil drøfte med oss.
Ikke la deg redusere til «bidragsyter»
En forfatter er opphavsmann til de verk vedkommende skaper. Åndsverkloven gir opphavsmannen en enerett til å fremstille eksemplarer
av verket og til å gjøre verket tilgjengelig for
allmennheten. Loven gir deg altså en rettighetsposisjon som du må utnytte på best mulig
vis når det skal inngås avtale med forlag eller
annen utgiver, men loven gir ellers liten hjelp
med grensedragningen mellom gode og dårlige
vilkår. Det gjelder nokså stor avtalefrihet når et
område ikke er regulert av normalkontraktsvilkår, og du må regne med at det du skriver under
på, blir bindende.
Vær på vakt mot kontraktsbestemmelser
som kan utydeliggjøre rettighetsposisjonen
som forfatter! Gå f.eks. ikke med på å bli kalt
bidragsyter eller lignende. Selvsagt kan forfattere anses som bidragsytere til en produksjon,

men det er det også mange andre som kan, og
flere av disse har kanskje slett ikke bidratt med
noe som vernes av åndsverkloven.
Krev rimelig betaling
Royalty er det vanligste honorarsystemet mellom
forlag og forfattere. Ved eksemplarsalg av et verk
avregner forlaget da en avtalt andel av salgsprisen
for hvert solgte eksemplar til forfatteren. Ved
digital publisering vil det ofte forekomme andre
betalingsmekanismer enn betaling for tilgang
til enkelteksemplarer, hvilket fører til andre
honorarmodeller.
Det har f.eks. vært ganske vanlig at forlag
har tilbudt gratis nettressurser i tilknytning
til en del læreverk. Ofte har forfattere da hørt
at arbeidet deres med nettressursen ikke kan
honoreres særskilt, fordi ekstrainnsatsen belønnes indirekte ved at nettressursen opprettholder
eller fremmer bokomsetningen. Om man i det
hele tatt aksepterer en slik premiss, er det uansett
viktig å avtale rammer for omfanget av ekstraarbeidet. Skulle det så oppstå behov for å gå ut
over rammen, kan innsatsen gjøres betinget av
at den betales særskilt.
Når tilgang til digitale ressurser i økende
grad gjøres avhengig av betaling fra brukerne,
må også forfattere kreve en rimelig andel av
denne inntektsstrømmen. Vær da oppmerksom
på at beregningsgrunnlaget for royalty ofte vil
kunne avvike sterkt fra det som gjelder ved tradisjonell bokomsetning, hvor det tas utgangspunkt
i bokens utsalgspris i bokhandel og ikke i prisen
fra forlag til bokhandel. Den praktiske konsekvensen av dette er at royaltysatsen må økes når
beregningsgrunnlaget hentes lavere i omsetningskjeden, ved forlagets omsetning. Ellers

forrykkes balansen mellom forlag og forfatter
i forfatterens disfavør. NFF er kjent med noen
uheldige eksempler på at forfattere ikke har vært
tilstrekkelig bevisste denne problemstillingen.
Husk at kjøpekraften ligger i kronestykkene!
Sørg for klare avtaler
Etter norsk rett kan de fleste avtaler inngås
nokså formfritt. Men ha ikke for stor tillit til
at en muntlig avtale i teorien er like bindende
som en skriftlig. For dette er til syvende og sist
bare sant dersom partene er enige om hva de
har avtalt eller kan føre bevis for det ved hjelp
av vitner eller på annen måte. Ta derfor vare på
e-poster, møtereferater etc. med relevans for hva
som avtales underveis. Skriv gjerne selv korte
oppsummeringer etter møter eller telefonsamtaler
og send dem til motparten som en bekreftelse av
avklaringer som er viktige for deg.
Når det så kommer et avtaleforslag, les det
nøye før du underskriver! Ikke overdra flere rettigheter enn det foreligger planer om å utnytte.
Påse at det er knyttet betalingsforpliktelser til de
utnyttelsesrettighetene som du overdrar. Forsøk
etter beste evne å få avtalefestet en gunstigere
utbetalingstakt enn den modellen som gjelder
for salg av papirbøker. Dersom det er avtalt
vederlag som er knyttet til utgivers salgstall, gir
åndsverkloven § 39c deg en ufravikelig rett til å
kreve en dokumentert avregning minst én gang
i året. Finner du grunn til å tvile på riktigheten
av en avregning, gir samme bestemmelse deg rett
til å kreve revisorgjennomgang. Ikke bruk denne
retten ukritisk. Men mener du at det er begått
feil, bør du reklamere uten unødig opphold.
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Nå kan sakprosaforfattere søke
medlemskap i Norsk forfattersentrum
Etter at formidlingsorganisasjonen Norsk forfattersentrum på sitt
årsmøte i april stemte for at sakprosaforfattere kunne bli medlem,
ble det reist forslag om uravstemning blant alle de 1200 medlemmene
av organisasjonen. Etter opptellingen 2. juni viste det seg at 75,65%
av stemmene støtter lovendringen. For styreleder Per Olav Kaldestad
(bildet) er resultatet gledelig. – Nå er alle typer litteratur endelig
representert i Forfattersentrum, sier han.

– Jeg er veldig glad for at resultatet av uravstemningen ble som det ble, da dette er noe
hele styret har ønsket: nå er alle fire hovedsjangere av litteratur inne i Forfattersentrum, og
alle forfattere kan stå samlet i vår formidlings-

organisasjon. Det er bra både for medlemmene
og for brukerne, sier styreleder i Norsk forfattersentrum, Per Olav Kaldestad.
Forfattersentrum formidler skjønnlitteratur
for barn og voksne, dramatikk og nå sakprosa
til hele landet, og er nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken. Fram til nå har kun forfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær bok
kunnet søke medlemskap. 2. juni ble det klart
at uravstemningen gikk i sakprosaforfatternes
favør og at også forfattere av ikke-fiksjon kan
søke medlemskap i organisasjonen. Organisasjonen har per dags dato 1200 medlemmer, og
styrelederen vet ikke hvor mange nye medlemmer som venter i sakprosaforfatternes rekker.
– Vi vet ennå ikke hvor mange nye medlemmer
det vil bli. Vi har allerede mottatt noen søknader,
sier han.
Les mer om denne saken på www.nffo.no

Etablert kunstner-stipend til
oversetter Gunnar Nyquist
«Stipend for etablerte kunstnere» tildeles for
ti år og kan fornyes for ytterligere ti år etter
søknad. Oversetter Gunnar Nyquist er blitt
tildelt stipendet. Det var til sammen 79 søkere
til stipendene.
Nyquist er fulltidsoversetter og en dedikert
faglitterær oversetter. Han har oversatt blant annet
Simon Sebag Montefiore, Malcolm Gladwell,
Samantha Power, Lawrence Wright og Bill
Bryson. Garantiinntekten blir faset ut og nytt av
året er de to stipendtypene «stipend for seniorkunstnere» og «stipend for etablerte kunstnere».

Sett av Oversetterdagen
torsdag 25. september!
Kjære alle oversettermedlemmer i NFF: I år
avholdes den tradisjonsrike Oversetterdagen
i Uranienborgveien 2 torsdag 25. september.
Program og påmeldingsinformasjon kommer!

Disse har fått fortløpende
oversetterstipend hittil i år
Ingela Teppy Flatin: 1 månedsverk. Bjarne
Hansen: 1 månedsverk. Andreas Kristiansen: 1
månedsverk. Alexander Leborg: 1 månedsverk.
Rune Rogndokken Moen: 1 månedsverk.

NYE MEDLEMMER
Per 6. juni har NFF 5589 medlemmer. I perioden 22. januar til 6. juni har vi gleden av å ønske følgende velkommen som
medlemmer av NFF:
Forfattermedlemmer:
Sigmund Asmervik
Jonas Bakken
Vilde Bjerke
Øyvind Borgsø
Andrew Joseph Boyle
Aase-Hilde Brekke
June-Kristin Lima Bru
Cathrine Brun
Arnt Even Bøe
Johan Dragvoll
Mads Drange
Espen Ekberg
Ib Erik Eriksen
Ingvild Espelien
Benja Stig Fagerland
Tommy Fossum
Hilde Frøyland
Randi Fuglehaug
Rikke Gurgens Gjærum
Astrid Granly

Marit Greek
Åse Berit Grødeland
Maria Grøntjernet
Arne Olav Lunde Hageberg
Mary-Ann Hedlund
Vibeke Heidenreich
Mikal Hverven Hem
Kristine Storli Henningsen
Hans-Kristian Hernes
Trond Heum
Espen Holm
Ingar Holm
Ragnar Hovland
Sidsel Janne Høivik
Martin Hågensen
Maiken Håvarstein
Olav Gravir Imenes
Trond Einar Jacobsen
Eirik Gjøstein Jansen
Dag Jarnøy
Atle Johansen
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Ronny Johansen
Hanne Merethe Johnsen
Gustav Jørgensen
Soran Karbasian
Pål Karlsen
Ole Christian Kjerschow
Ingvild Hagen Kjørholt
Julie Cathrine Knarvik
Jan Atle Knutsen
Ståle de Lange Kofoed
Frode Korslund
Ola Krohn-Fagervoll
Tove Heggen Larsen
Gro Lauvland
Martha Lea
Live Bressendorf Lindseth
Erik Martiniussen
Siri Anjuna Martinsen
Stein Kristian Martinsen
Ulf-Arvid Mejlænder
Lise Karin Meling

Marit M. Eira Murud
Klaus Johan Myrvoll
Ottar Ness
Espen Nordahl
Pål Nygaard
Anne-Pia Nygård
Lill-Karin Nyland
Bernt Olsen-Hagen
Øystein Orten
Bjørn Hallvard Samset
Nicolay Skarning
Knut Skjærven
Bård Vegar Solhjell
Ronny Spaans
Leif Arild Steen
Eva Karin Steira
Rolf Sundet
Ingeborg Tveter Thoresen
Harald Utter
Vigdis Vigrestad
Ida Søraunet Wangberg

Øystein Wiik
Aud Elisabeth Witsø
Abdusamet Yigit
Tone Pernille Østern
Unn Irene Aasdalen
Ragnar Åsland
Oversettermedlemmer:
Asbjørn Bjornes
Selma Melodi May Budak
Roman Linneberg Eliassen
Ute Neumann
Bjørg Nesje Nybø
Tynlee Roberts
Stephanie Rodrigues de Miranda
Jorunn Seim
Ragnhild Aasland Sekne
Agnethe Aarseth
Dobbeltmedlem:
Tone Skårdal Tobiasson

