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LEDER

Vårens største debatt i den litterære offentlighe-
ten – ved siden av den om hvor mange øyne våre 
svenske naboer egentlig har – har handlet om 
den økte kommersialiseringen av bokhandelen. 
Flere artikler om temaet, blant annet skrevet av 
Morten Strøksnes, Dag Nestgaard og Eivind 
Løvdal Refsnes, har bidratt til å øke tempera-
turen kraftig. 
 Som tidligere musikkjournalist har det 
i blant slått meg hvor mange fellestrekk det 
er mellom hva vi diskuterte i musikkbransjen 
for noen år tilbake, og det som nå skjer i bok-
bransjen. Ta for eksempel radioformateringen 
som inntok landet for fullt ved årtusenskiftet. 
Artister og plateselskap fortvilte over at de nå 
mistet muligheten til å kontakte radioverter 
og stasjoner direkte når de skulle promotere 
ny musikk. Plutselig skulle et lite musikkråd i 
kanalen bestemme hvilke låter som skulle spilles 
i alle programmer. Radiolytterne ble på sin side 
utmattet av å høre de samme låtene i en evinnelig 
loop. Minner det ikke litt om dagens kjededrift 
i bokhandelen? 
 Også når det gjelder strømming er det 
fornuftig å ha musikkbransjens erfaringer i 
minne. Her kan det nemlig virke som om mange 
aktører løp etter den nye teknologien - om ikke 
som hodeløse høns, så i hvert fall langt raskere 
enn deres evne til å få musikernes økonomiske 
vilkår på plass. Det kan virke som om deler av 
musikkbransjen hadde som innstilling at artiste-
nes inntektsgrunnlag på magisk vis ville «ordne 
seg etter hvert». 
 Tidlig i vår gikk NFF ut og oppfordret 
forfattere til å søke på vårt spesialstipend for å 
skrive sakprosa for barn og unge. Bakgrunnen 
var blant annet at Foreningen !les fortalte at 
de sliter med å finne mange nok og gode nok 
sakprosabøker for ungdom til sine skoleaksjoner. 
For å få mer kunnskap om denne ståa deltok 
jeg i slutten av april på et interessant seminar 
i regi av Norsk Barnebokinstitutt. Her fikk vi 
høre at overvekten av bøkene som gis ut hand-
ler om kristendom, dyr, vitser og fotball. Det 
er altså mange underdekte felt i sjangeren, og 
denne utfordringen burde medlemmer av denne 

foreningen være de rette til å gyve løs på. 
 – Dette må være den mest sammensveisede 
bokbransjen vi har møtt, sa en nærmest beveget 
sjef for bokmessa i Frankfurt, under en tilstelning 
til hans ære i Aschehoug-villaen tidlig i mai. 
 Sammen med sin kompanjong hadde tys-
keren tilbrakt hele dagen i møter, lunsjer og på 
omvisninger sammen med norske bransjefolk, 
som smilte og bukket så du kunne tro det var 
Samaranch & co som var kommet for å vurdere 
oss igjen. Men vi hadde alle gode grunner for å 
smiske. Dersom vi får med oss Kulturdeparte-
mentet på å søke om at Norge blir hovedutstiller 
på bokmessen i Frankfurt i 2019, vil dette være en 
helt unik mulighet til å profilere norsk litteratur. 
I forbindelse med besøket fra Frankfurt fortalte 
Åsne Seierstad at messen hadde vært utrolig 
viktig for henne og Kabul-boka: Tilsammen 
ble rettigheter solgt til over 40 land, de fleste 
på eller rett etter Frankfurt-messen det året. 
Dersom Norge blir valgt ut, vil NFF selvsagt 
jobbe hardt for at sakprosaen skal få sin rettmes-
sige plass under messa. 
 Noen uker etter denne stilige mottagelsen 
gikk turen til litteraturfestivalen på Lilleham-
mer der NFF for tredje år på rad var med å 
arrangere et interessant sakprosaseminar. Et 
hyggelig øyeblikk på Lillehammer var det også 
da vårt eget medlem Erika Fatland kom med på 
Morgenbladets store kåring av landets ti mest 
spennende forfattere under 35 år. Også en barne- 
og billedbokforfatter – Lisa Aisato - var med i 
det gode selskap, som for øvrig besto av poeter og 
romanforfattere. Jurymedlem Tonje Vold uttalte 
til Morgenbladet i den forbindelse: 
 – Vi opplever at skillene mellom voksen- og 
barnebøker, og mellom sakprosa- og skjønnlit-
teratur, var lite interessante da vi skulle vurdere 
forfatterskap. Her kan det nok ha skjedd noe 
med litteratursynet de siste ti år. 
 Om Fatlands bøker skrev juryen: «Ved 
debuten fremsto Erika Fatland som en solid 
kunnskapsformidler, nå leser vi henne også for 
den litterære kraften, og da får kunnskapen enda 
dypere feste i oss.»
 Enkelte festivaldeltagere tok til orde for 

at sakprosafolket burde ha sin egen kåring av 
lovende forfattere, på samme vis som enkelte 
tok til orde for å opprette en egen Sultpris for 
sakprosa, da den i fjor gikk til en sakprosa-
forfatter for første gang. Jeg mener derimot at 
det å beholde disse felles arenaene er en fin og 
naturlig utvikling i retning av dagens utvidede 
litteratursyn, som Tonje Vold var innom. 
 For denne foreningen har selvsagt ansettel-
sen av ny generalsekretær tatt mye fokus denne 
våren. Professor ved Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Tore 
Slaatta, er mannen som tiltrer en av bok-Norges 
viktigste jobber fra årsskiftet, etter at Trond 
Andreassen går over i en lavere prosentstilling 
som internasjonal sekretær. 
 Tore har gjennom flere forskningsprosjek-
ter jobbet med undersøkelser av bok og makt i 
Norge, og blant annet dokumentert virkningene 
av boklov i Europa. Han har dessuten vist oss 
en helt unik motivasjon når det gjelder å sikre 
forfatteres rammevilkår og dermed også deres 
bidrag til offentligheten. Jeg gleder meg stort til 
å samarbeide med ham om dette!
 Da gjenstår det bare for meg å ønske alle 
NFFs medlemmer en deilig sommer med mye 
god norsk sakprosa i hengekøya! 

 

Et nytt litteratursyn:
Dagbok fra bransjevåren 2015

Marta Breen. Foto: Hilde Østby



3NYHET 3

– Generalsekretærens viktigste oppgave er 
å representere forfatterne og oversetterne i 
forhandlinger med blant annet bibliotekene 
og utdanningssystemet. Pengene vi får inn 
herfra går tilbake til forfattere og oversetterne 
i form av stipender – og blir deretter til ny norsk 
litteratur, sier styreleder i NFF, og forfatter, 
kommentator og journalist Marta Breen.
 – Vi er svært glade for å ha ansatt Tore 
Slaatta i denne sentrale stillingen i norsk bok-
bransje. Han har en stor faglig kompetanse 
om norsk og internasjonal litteraturpolitikk, 
og dessuten et sterkt engasjement når det gjel-
der å sikre forfattere og oversettere best mulig 
rammevilkår. Jeg ser fram til å samarbeide med 
ham om dette, sier hun. 
 Tore Slaatta (f. 1957) har som professor ved 
Institutt for medier og kommunikasjon ved 

Ny generalsekretær i NFF
NFF får ny generalsekretær: professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Slaatta (57). Foreningen 
er Norges største i sitt slag og har 5.500 medlemmer over hele landet som skriver og oversetter sakprosa, og 
en administrasjon på 10 ansatte. Den nye generalsekretæren tar over etter Trond Andreassen og tiltrer i en 
av bok-Norges viktigste jobber fra årsskiftet. – Jeg får mange fine utfordringer å gå til, og ser frem til å tiltre 
på nyåret, sier Tore Slaatta. 

Universitetet i Oslo blant annet dokumentert 
virkningene av boklov i Europa, og har med 
flere forskningsprosjekter jobbet med littera-
tursosiologiske undersøkelser av bok og makt i 
Norge. 
 – Betingelsene for å skrive og oversette 
sakprosa og kunnskapslitteratur i vårt lille 
land endres nesten fra dag til dag. Og det å 
få innvirkning på hvordan disse betingelsene 
formes, blir en spennende og viktig oppgave. 
Her holder det ikke å bare tenke nasjonalt, på 
det som foregår i Norge. Det må arbeides med 
et europeisk og internasjonalt perspektiv in 
mente, sier Tore Slaatta. 
 – NFF er en organisasjon som står mitt 
hjerte nær, og å arbeide for de faglitterære for-
fatternes og oversatternes interesser i det norske 
samfunn fremstår som noe av det fineste jeg 
kan bruke tid og krefter på. Jeg har alltid vært 
opptatt av offentlighet, av kunnskapsproduk-
sjon, av kulturpolitikk og litteratur, og i denne 

 Tekst: Hilde Østby

MARTA BREEN HAR ANSATT TORE SLAATTA: NFFs styre med styreleder Marta Breen i spissen har ansatt Tore Slaatta som ny generalsekretær i NFF. Han starter i jobben ved årsskiftet. Foto: Hilde Østby.

jobben får jeg være midt oppe i det. NFF har 
en imponerende medlemsbase og en dyktig 
administrasjon. Å lede en slik organisasjon er 
et privilegium, sier han.
 – En utfordring vil være å videreføre det 
fine arbeidet som allerede gjøres i organi-
sasjonen og samtidig være bevisst på å lede 
organisasjonen i en tid da mye endrer seg for 
de faglitterære forfatterne og oversetterne. Det 
er bare å nevne endringene i forlagsbransjen, 
i akademia, i bibliotekene, i det medietekno-
logiske landskapet og det litterære kretsløpet 
generelt, sier han.
 Trond Andreassen (f. 1951) har vært ansatt 
som generalsekretær i NFF siden 1986 (med et 
to års opphold hvor han var ansatt i Universi-
tetsforlaget) og slutter som generalsekretær 30 
år etter at han først gikk inn i stillingen. Han 
går over i stilling som internasjonal sekretær i 
NFF fra årsskiftet. 
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er midt i en litterær blomstring. Like ofte kan det 
å være hovedgjest føre til en litterær blomstring i 
etterkant, sier Juergen Boos, leder for bokmessen 
i Frankfurt. 
 Han og sjef for gjestelandspaviljongen, 
Simone Bühler besøkte Oslo 7. og 8. mai, og 
snakket med ledende forfattere, som Jostein 
Gaarder og Åsne Seierstad, samt forlag, Fritt 
Ord og NFF, og med NORLA som vertskap 
for hele besøket. 

Vil søke om «litteraturens OL»

– Bokmessen i Frankfurt er en litteraturens 
OL-arena, der et land hvert år pekes ut til 
hovedland. Knapt noen annen internasjonal 
kulturarena gir så stor samlet oppmerksomhet 
om ett enkelt land, sier Margit Walsø, leder i 
NORLA – eksportorganet for norsk litteratur. 
 – Den voldsomme interessen rundt USA-
lanseringene av bøkene til Karl Ove Knausgård, 

Per Petterson og Åsne Seierstad er lysende 
eksempler på norsk litteraturs gjennomslagskraft 
akkurat nå, sier hun. 
 Målet er å bli hovedland under Frankfurt-
messa i 2019. 
 – Vi besøker Norge for å finne ut hva som er 
den særegne grunnen til å søke om å bli hoved-
land, hva dere kan framlegge som er spesielt. 
Hvert land har sin grunn til å ville bli hovedland 
– og det er ikke alltid landet som blir hovedland 

Hele den norske bokbransjen samler seg nå om en søknad om å bli hovedland under bokmessa i Frankfurt 
– verdens største bokmesse. 55 millioner kroner trengs for finansieringen, hvor norsk litteratur og kultur 
kan frontes i stor skala. Med NORLA i spissen har bransjen alt samlet 10,5 millioner kroner, og det er 
realistisk å vente mer. – Vi ser en sterk interesse for norsk litteratur akkurat nå, sier Margit Walsø, leder i 
NORLA, om initiativet.

 Tekst: Hilde Østby
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MØTTE NFF, NORLA OG FRITT ORD I OSLO: (F.v.) Trond Andreassen, generalsekretær i NFF møtte lederen for Frankfurt-messen, Juergen 
Boos, og lederen for gjestelandssatsingen på messa, Simone Bühler, sammen med leder for NORLA, Margit Walsø, og lederen for Fritt 
Ord, Knut Olav Åmås. Foto: Hilde Østby

– Vi ville møte alle involverte i dette initiativet. 
Akkurat nå er det 12 land som søker om å bli 
gjesteland i 2019, fordelt over Asia, Øst-Europa 
og Latin-Amerika. Å være gjesteland betyr at 
det landets kultur vil være synlig over hele Tysk-
land, blant annet vil alle litteraturhus i Tyskland 
bli involvert, så vel som hele kulturlivet. Det er 
ikke bare litteratur som frontes, sier Boos. 

10.000 journalister
Å bli hovedland i Frankfurt betyr å nå ut med 
norsk litteratur og kultur til et enormt presse-
korps på over 10.000 journalister fra 120 land. 
Og 60 prosent av artiklene de skriver, handler 
om hovedlandet. 
 – Vi fokuserer på historiefortelling i vid 
forstand: arkitektur og spill kan være fortel-

lende på samme måte som litteratur. Fra mars 
til oktober blir hovedlandet gjenstand for 
oppmerksomhet, selvsagt med en topp under 
messa i oktober, sier Boos.
 Da Finland var hovedland i 2014 betød det 
7770 presseoppslag internasjonalt, 130 finske bøker 
ble solgt til tysk allerede før bokmessen hadde 
startet! Rettighetssalget økte med 60 prosent som 
følge av messen. New Zealand var hovedland i 
2012 og ble nevnt i 9000 presseoppslag bare i 
Tyskland. Minst 200 rettighetssalg fra 2012-2013, 
herav 116 rettighetssalg til Tyskland, som vanligvis 
oversetter 10 bøker fra New Zealand i året. Turis-
men fra Tyskland økte med 14 prosent. Island i 
2011 oppnådde lignende effekt: 220 titler oversatt 
og flere islandske forfattere lå på bestselgerlista i 
Tyskland etter hovedlandsatsingen.

 – Frankfurt er viktig fordi det er en enestå-
ende mulighet til å presentere norsk litteratur og 
norsk kultur i vid forstand på en verdensscene. 
Og det vil ha store positive ringvirkninger for 
norsk forfattere og norske forlag både årene i 
forkant og i mange år etter 2019. Nettopp av den 
grunn er NFF involvert, sier Trond Andreassen, 
generalsekretær i NFF og styreleder i NORLA. 
 NFF stiller med 600.000 kroner til prosjek-
tet, Fritt Ord bidrar med 1,5 millioner, gjennom 
Forleggerforeningen er det kanalisert seks 
millioner kroner, og også Den norske Forfat-
terforeningen og Norske barne- og ungdoms-
bokforfattere bidrar til gildet. 
 – I Frankfurt får vi en enestående sjanse til 
å vise frem både bredden og høyden i norsk lit-
teratur: allerede etablerte forfatterskap og ikke 
minst nye, sterke stemmer innen alle sjangre. 
Dette er en unik mulighet til at enda flere norske 
forfattere skal nå ut til et internasjonalt publi-
kum i årene som kommer.  En satsing på denne 
internasjonale bransjearenaen kan gi norsk 
kultureksport et kraftig oppsving. Slike sjanser 
vokser ikke på trær, sier Walsø. 

Forfatterne slutter opp om søknaden
– Det er en klok investering. Når man tar i 
betraktning hvor få vi er i Norge, er det utro-
lig hvordan vi er blitt en kulturnasjon. Vi må 
følge opp den eksepsjonelle blomstringen norsk 
litteratur har hatt i utlandet. Selv fra en øko-
nomisk synsvinkel tror jeg dette er forsvarlig, 
sier skjønnlitterær- og sakprosaforfatter Jostein 
Gaarder om framstøtet fra NORLA. 
 For sakprosaforfatter og journalist Åsne 
Seierstad markerte Frankfurt-messen et vende-
punkt i hennes karriere. Rett etter at Bokhand-
leren i Kabul ble vist fram til agenter og forlag 
under messen, ble den solgt til 40 land. 
 – Det ville vært et fantastisk utstillingsvindu 
for norsk litteratur som i dag er mangfoldig, spen-
nende og dekker flere sjanger. Ikke minst er det 
mange unge, nye spirende stemmer som jeg håper 
vi vil høre mer fra innen 2019. Messen var veldig 
viktig for meg og Bokhandleren i Kabul, sier hun. 

STØTTER SØKNADEN: Åsne Seierstad vet hva slags betydning 
Frankfurt-messa kan ha for en bok. Bokhandleren i Kabul ble 
plukket opp av forleggere fra 40 land etter messa. 
Foto: Kagge forlag
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Møtet ble initiert av de tre forfatterorganisa-
sjonene Den norske Forfatterforening, Norske 
Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening i 
samarbeid, etter denne vårens hissige debatt om 
bestselgerfokus i norske bokhandler. Forfatter 
og kommentator Morten Strøksnes var den som 
satte i gang debatten allerede ved påsketider, 
med en kommentar i Bergens Tidende hvor han 
skrev blant annet: «Er Jo Nesbø alltid øverst 
på bestselgerlistene fordi han er Norges beste 
krimforfatter, eller fordi reklamebudsjettet er 
større enn alle andre bøker til sammen? Det sies 
ofte at storselgere som Nesbø «drar med seg» 
den smalere og bedre litteraturen, men det er 
neppe sant. For i likhet med mye annet i den 
nye økonomien virker det som om vinneren tar 

Hvem skaper en bestselger? Det er leserne, det, slo innkjøpsansvarlige i Norli Libris og Ark-kjeden fast da de møtte 
fram for et kveldsmøte i Uranienborgveien 2 onsdag 20. mai, om bestselgerfokuset i norske bokhandler. Møtet 
var initiert av de tre forfatterorganisasjonene. - Bokrådet i bokhandelen er veiledende, ikke bestemmende. Det 
er kundene som bestemmer, sa Gine Jonassen i Norli Libris.

alt. Når så du sist en reklame for en diktsam-
ling, en kritikerrost roman skrevet av en som 
ikke allerede er kjendis, eller en sakprosabok 
skrevet av andre enn Lars Monsen, som mer 
eller mindre er Jo Nesbø på et hundespann 
gjennom ødemarken?» skrev han. 

Pekte på innkjøpsansvarlige
Strøksnes mener at all makt over bestselgerne 
ligger hos bokhandlene: «De innkjøpsansvar-
lige i bokhandlerkjedene, som alle eies av de tre 
største forlagene, «satser» bare på noen få, forut-
sigbare bøker. Kvalitet er ofte ikke det sentrale, 
for å si det forsiktig. Salgsfremstøtene planleg-
ges ofte før bøkene er skrevet, av selgere som 
bare vurderer korte varedeklarasjoner. Lokale 
bokhandlere nektes å ta inn bøker de mener 
har stort potensial.» Innlegget skapte storm i 
bok-Norge og ble fulgt opp av Eivind Refsnes 

i Spartacus, som i Prosa skrev, under tittelen 
«Mammuten i rommet»: «For våre erfaringer de 
siste sesongene er entydige: Bøker som tidligere 
ble behandlet som brødvarer, ses i større grad 
som katedralvirksomhet hos kjedene. Terskelen 
for å få en bok på kampanje er hevet, samtidig 
som det oppleves som mer dramatisk å stå uten-
for. Vi merker at den litterære offentligheten 
skrumper inn og forandres, og at presseomtale 
og gode anmeldelser er vanskeligere å veksle 
inn i salg. Våre tall viser at særlig salget av 
bøker utenfor kampanje har gått dramatisk 
ned de siste fem årene. Det er imidlertid lite 
som tyder på at nordmenns interesse for vår 
type sakprosa plutselig er halvert. Jeg vil heller 
peke på svekkelsen av den tradisjonelle rollen 
som lokale bokhandlere har spilt i formidlingen 
og synliggjøringen av norsk litteratur. Og jeg 
vil rope et varsko om hva dette kan bety for 

 Tekst: Hilde Østby

HVEM AV DISSE BESTEMMER OVER BOKSALGET? Innkjøpsansvarlige Gine Jonassen i Norli Libris, forfatter Arne Svingen, innkjøpsansvarlig Marit Grue i Ark og Thomas Mala i Forlaget Press under stormøtet 
i NFFs lokaler i Oslo. Foto: Hilde Østby

Er det de beste bøkene 
som selger mest?
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breddelitteraturen på kort og lang sikt.»

Mye markedsmakt i ett rom
I panelet denne onsdagskvelden i mai satt 
mye av markedsmakta i bokhandler-Norge: 
innkjøpsansvarlige i Norli Libris og Ark, 
Gine Jonassen og Marit Grue. De to kjedene 
Norli og Ark har 20 prosents markedsandel i 
det norske bokmarkedet, viser den ferske mar-
kedsstatistikken som nettopp ble presentert i 
bok365. Ark hadde i 2014 en nettoomsetning 
i bokgruppe 1-9 på totalt 298 mill. kr, mot 275 
mill. kr for Norli, så disse to kjedene sitter med 
mye markedsmakt. 
 I tillegg var Thomas Mala, markedssjef i 
Forlaget Press og forfatter Arne Svingen invi-
tert til bokmøtet. Møtet skulle drøfte hvordan 
en bestselger blir til, bestselgerfokuset i norske 
bokhandler og hvordan bokrådene i bokhand-
lene fungerer. For hvor mye makt har disse 
bokrådene egentlig?

Bokråd og salgspotensial
– Bokrådet består av de mest erfarne bok-
handlerne i kjeden og kommer fra forskjellige 
landsdeler. Til sammen har bokrådet over 
100 års erfaring fra bokhandel, fortalte Marit 
Grue, innkjøpsansvarlig i ARK-kjeden under 
arrangementet i går.
– Vi møter cirka 80 forlag og blir presentert 
for 1000 titler, deretter velger vi titler utfra et 
antatt salgspotensial, uavhengig av om det er 
en kjent eller ukjent forfatter. Og ja, vi føler et 
ansvar for bredden. Når det gjelder bestselgere 
er det leserne som bestemmer. Hadde vi visst 
hva en bestselger er, hadde vi jo ikke vært her 
i kveld, sa hun.
 – Det er en X-faktor ved en bestselger, i tillegg 
til timing, forlagenes satsing, presseoppmerksom-
het og det at en bok blir en snakkis, sa hun.
 Thomas Mala, markedssjef i forlaget Press, 
fortalte om forleggere som blir stadig mer eng-
stelige for å ta sjanser.
 – Det er titler vi ikke ville drømt å gi ut for 
ti år siden, som vi vet vil selge stort. Og det er 
smalere titler vi er redde for å brekke ryggen på 
å utgi nå, og som vi ikke tør å satse på. Vi har 
ikke råd til å ta sjanser lenger, fortalte han.
 – Slik det framstår for meg, står og faller 
det på innkjøp gjennom bokrådet. Hvis vi ikke 
får til det, må vi selge inn til hver enkelt lokale 
bokhandel, og det er en tung jobb, sa Mala.

Inviterte med på turné
– Når jeg reiser rundt på turné vet jeg at barna 
vil spørre etter boka mi i den lokale bokhan-
delen, og mange ganger har jeg forsøkt å få 
dem til å ta inn bøkene mine til skolebesøk. 
Men dessverre, som regel må jeg bare henvise 
barna til nettbokhandel, selv om jeg ikke vil 
det, fortalte forfatter Arne Svingen, og inviterte 
de innkjøpsansvarlige med seg på skoleturné 
en uke for å høre hva norske barn spør etter av 
barnebøker.
 – Vi barnebokforfattere trenger enda mer 

FULLT HUS: Under kveldsmøtet onsdag 20. mai kom det over 100 mennesker innen forlag, presse og bokhandel, samt en god del forfat-
tere. Et tjuetalls frammøtte måtte dessverre vises bort i døra. Foto: Hilde Østby

å bli synliggjort i bokhandel enn voksenbok-
forfattere, for vi synes ikke i pressen. Og det 
forundrer meg at bokhandlene ikke fronter 
norske forfattere mer, som faktisk kan stille 
opp for boka si med besøk i bokhandel, sa han.
– Jeg lever i et parallelt univers som barne- og 
ungdomsbokforfatter. Jeg kunne like gjerne 
gått naken på Karl Johan uten at noen snur seg, 
så lite oppmerksomhet får jeg i mediene. Men 
barna, barna vet godt hva de vil ha, og de bryr 
seg ikke om hvem som er kjent og ikke kjent, 
sa Svingen

Tv teller mest
– Det er ikke sånn at bokrådene har all makt, 
men vi skal sitte med den totale oversikten over 
hva som kommer ut. Enda mindre enn før blir 
titler bestemt utfra møter med bokrådene, for 
vi er blitt mer opptatt av å følge med på presse 
og omtale rundt bøkene. En sekser i VG eller 
tv-dekning kan gjøre at en bok plutselig selger 
stort. Men husk at bokrådene ikke har mye 
makt i forhold til den enkelte butikk. 93 prosent 
av volumet i bokhandlene bestemmes av den 
lokale bokhandler, sa Gine Jonassen.
 – Det er ikke mitt inntrykk som en som 
forsøker å selge inn til bokhandlene. Jeg syns 
de som sitter i bokrådene burde være langt mer 
synlige i norsk offentlighet, for dere er veldig 
viktige og har mye makt, sa Thomas Mala.
 – Som forfatter vet jeg at når de markeds-
ansvarlige sier at de skal satse alt på å selge inn 
i enkelte lokale bokhandeler, da er jeg i trøbbel. 
Ofte gir de meg et eksempel på en bok som har 
gjort det stort selv om den ikke ble kjøpt av 
bokrådet, men eksempelet er gjerne det samme 
som de brukte for tre år siden. Mitt inntrykk er 

at bokrådene er viktigere og viktigere for hva 
som selger i bokhandlene, sa Arne Svingen.
 – Media har mye å si for hva som selger 
godt. Sjansen for å lykkes øker med gode 
omtaler og tv-opptredener. Vi trenger presse 
rundt boka for at den skal selge i bokhandel. 
Derfor er det mye viktigere for oss å forsøke å 
ha helhetsoversikt og følge hele feltet, sa Gine 
Jonassen.

Entertainer-forfatter
Ordstyrer Åshild Eidem stilte følgende spørs-
mål til hele panelet: Så betyr det at forfatter-
rollen er endret til en ekstrovert entertainer, 
foredragsholder og tv-personlighet som tur-
nerer sosiale medier?
 – Vi liker godt aktive forfattere, ja, bekref-
tet Thomas Mala.
 – Det er flott om de stiller på debatter, er 
synlige, og de kan gjerne være kontroversielle, 
sa han.
 Det utgis 10.000 bøker i Norge i året, hvorav 
4.000 for allmennmarkedet. Konkurransen om 
hyllemetrene er stor og ganske brutal. Utgis det 
for mange bøker i Norge?
 - Jakten på den nye Ved-boka har resultert i 
en rekke lignende bøker, om alt fra snømåking 
til bål og vafler, sier Jonassen.
 – Det å gjenskape et fenomen er noe vi ikke 
trenger, tror jeg. Det er utrolig mange bøker 
som er «den neste 100-åringen som klatret ut 
av vinduet», sier Marit Grue.

NFF HAR OPPRETTET SIN EGEN YOUTUBE-KANAL.  
Her kan du se videoopptak av Thomas Mala, Marit Grue og 

Arne Svingens innledninger på arrangementet: https://
www.youtube.com/channel/UCo1KzrmJ6O_-
GGiPIk2uN8g

Er det de beste bøkene 
som selger mest?
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Seminaret arrangeres for fjerde år på rad og 
trakk fulle hus, med tegneserieskaper Lene Ask 
først på programmet, om å tegne sant, og med 
«true crime»-sjangeren, annen verdenskrig og 
moderne forleggeri på dagsorden utover dagen. 
Louise Dorthea Vind i det danske forlaget 
People’s Press diskuterte trender i moderne 
forleggeri med Eivind Volder Rutle i Manifest, 
Eivind Refsnes i Spartacus, moderert av Karin 
Haugen, redaktør for Klassekampens Bokma-
gasinet.
 – Tekst vil være tekst uansett plattform, 
ordet er det viktige. Og det vi ser er at forholdet 
mellom forfatter og redaktør står sterkere enn 
noen sinne, folk som har utgitt på eget forlag 
kommer tilbake til forlaget for å ha den rela-
sjonen, sa kontaktsjef Louise Dorthea Vind i 
People’s Press under panelsamtalen. Unge, hippe 
forlag skulle fortelle om hvordan de når fram til 
nye lesergrupper.

Det hippeste i moderne 
forleggeri er forfatteren
Tre unge forleggere diskuterte hva de store utfordringene i moderne 
forleggeri er under NFF og NORLAs store sakprosaseminar, som trakk 
fullt hus under Litteraturfestivalen på Lillehammer.  

 – Vi ser at teksten som bok ikke er den eneste 
måten forleggeri vil overleve på i framtiden, kan-
skje det blir e-bok, sms, det kan vi ikke forutse. 
Men vi synes det er en fordel at forfattere er på 
sosiale medier. Om de ikke er det, tar forlaget 
seg av den biten. Men det går også andre veien: 
materialet fra kjente blogger blir bestselgerbøker, 
fordi mange unge lesere av bloggene vil ha en 
fysisk bok i hånda, sa Vind.
 – Det er vanskelig å vite hva som slår an. Vi 
er et forlag som jobber utfra et brennende enga-
sjement. Flere av de bøkene vi gir ut kommer 
ut fordi vi synes de er viktige, og vi regner med 
at de skal selge lite, så selger de overraskende 
bra - som En nasjon av kjøtthoder som vi foreløpig 
har trykket opp i sju opplag, nettopp fordi vi 
ikke kunne forestille oss etterspørselen, fortalte 
Eivind Volder Rutle i Manifest forlag.
 – Vår idealforfatter er 23 år gammel og 
uten barn, sånn at hun kan reise rundt og holde 
foredrag. Veldig mange av våre forfattere er 
debutanter, fordi de skriver utfra et engasjement 

Tore Skeie er middelalderhistoriker og forfatter. 
Han er i gang med et fembindsverk om tidlig 
middelalder, der første bok omhandler Olav 
Haraldsson (Gyldendal, 2016). Denne april-
kvelden kunne cirka 80 frammøtte ta del i en 
diskusjon om hvordan man skal framstille en av 
Norges mest sentrale kongeskikkelser - og om vi 
trenger flere bøker om helgenen og hærføreren.
 – Liket er mye viktigere enn livet når det 
gjelder Olav Haraldsson, sa Øystein Morten 
under Prosalong-en. Han er religionshistoriker 
og forfatter. Han har blant annet skrevet Jakten 
på Olav den hellige (Spartacus, 2013) og Jakten på 
Sigurd Jorsalfare (Spartacus, 2014).
 – Jeg ble svært inspirert av å lese Dan Brown, 
og tenkte mens jeg leste hans underholdningsbø-
ker: hva om det virkelig var sant! Mitt mål har 
vært å skrive like spennende, skrive en bok som 
nærmest blar seg selv  - men med kraften i at jeg 
faktisk forteller sannheten, sa Øystein Morten 
om hvordan han angrep Olav den hellige.
 Hans forfattergrep har vært å skrive en 
sammenhengende historie, uten noen forbehold, 
som «trolig» og «kanskje». Målet var å legge så 
mye som mulig av forbehold og kildedrøftelser 
i notene til boka. Tore Skeie har valgt en helt 
motsatt strategi når han nå går løs på den samme 
historien.
 – Jeg synes det er spennende å fokusere på 
det vi ikke vet og ikke kan vite, det gjør det lille 
vi vet enda mer spennende. En leser beskrev meg 
som en guide, og det er det jeg ønsker å være: Jeg 
vil ta dem med inn i et fremmed univers og bruke 
min egen undring. Det er så mye vi ikke kan vite 
om Olav, men han er en god innfallsvinkel til å 
fortelle om samtiden hans, som handler om så 
mye mer enn ham, sier Tore Skeie.
 Samtalen ble ledet av kritiker, historiker og 
forfatter Arnhild Skre og supplert med forleg-
gerne Nina Selvik, sjefredaktør i Spartacus, og 
Ingrid Ryvarden, sakprosaredaktør i Gyldendal.
 –  Det er bra at det skrives mange bøker om 
Olav Haraldsson – og det er jo forskjellige bøker, 
sier Tore Skeie.

Sagaen om Olav 
den hemmelige

 Tekst: Hilde Østby

– Å skrive om Olav den hellige er 
som å skrelle en løk. Alle kildene er 
fra da han var en etablert helgen. 
Olav ble mye viktigere etter sin 
død enn han var da han levde, 
og å skille symbolfiguren fra den 
historiske skikkelsen er ingen enkel 
øvelse.  Jeg vet egentlig veldig 
lite om Olav som person, sa Tore 
Skeie, historiker og forfatter på en 
fullsatt Prosalong i NFFs lokaler i 
Uranienborgveien i Oslo 22. april. 
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for et emne. Som forlag har vi gjort som gamle 
aktivister, vi har ringt rundt til hver enkelt bok-
handel for å få solgt inn bøkene våre. Men vi 
ser at mer og mer går gjennom sentralt innkjøp 
i bokhandelkjedene, sa Rutle.
 – Vi har forsøkt mange typer stunt, men 
vi har funnet ut at det er kvaliteten på teksten 
som avgjør til syvende og sist. All verdens sprell 
kan ikke dekke over det om en tekst ikke er god 
nok. Så vi er veldig stolte av å ha startet en liten 
bølge av historisk formidling, med nye forfattere 
som skriver om norsk høymiddelalder på grunn-
forskningsnivå, men likevel godt og spennende 
skrevet, sa Eivind Refsnes i Spartacus.

- Vi tre som er redaktører, Ida Hove Solberg 
og Marianne Lilleeng Walløe og meg, er alle 
utdanna fra UiO og oversettelse, og både da vi 
studerte og etter at vi var ferdige, la vi merke til 
at det i stor grad er kommersielle titler som blir 
oversatt. De store forlagene har et ganske smalt 
nåløye når det gjelder oversatt litteratur. Så vi 
ville skape rom for å få vist fram andre tekster 
og andre stemmer enn det som blir oversatt av 
forlagene.
 Tidsskriftet Mellom vil komme ut to 
ganger i året, og hvert nummer vil utforske 
aktuelle tematikker og områder innen oversatt 
litteratur, gjennom skjønnlitteratur, essay og 
fagartikler, og ikke minst litteraturkritikk. 
Første nummer tar sikte på å etablere verdien av 
oversatt litteratur, og vil blant annet dreie seg om 
betydningen oversatt litteratur har for lesere og 
samfunnet, om språklig tilfang og om den akti-
vistiske oversetteren. I Mellom nr 1/2015 finner 
du blant annet tekster av forfatterne Ali Smith, 
Hans Herbjørnsrud, Jonathan Littell og Daniil 
Kharms, og de prisvinnende oversetterne Merete 
Alfsen, Bente Christensen og Ika Kaminka.
 – Men selv om dere har sakprosa i form av en 
artikkel om Bibel-oversettelse, presenterer dere det 
som en skjønnlitterær øvelse. Hva med sakprosao-
versettelse i Mellom?
 – Jeg tenker at det kommer til å komme 
tekster som ligger i grenseland mellom skjønn 
og sak, som essay om oversettelse og oversettelse 
av essay. Det er så masse å ta av så vi må bare 
begynne et sted. Det er en endring nå, overset-
terne er mer på ballen og vil kjempe mer, som 

Norges første 
tidsskrift for 
oversettelse 
er lansert 

– Det hele startet med et nummer av Bøygen som handlet om 
oversetting, forteller Runa Kvalsund, en av tre redaktører av det nye 
oversettertidsskriftet Mellom. – Bøygen ga mersmak, vi ville fortsette 
med det som startet der. Så vi bestemte oss for å lage et tidsskrift 
for både oversetterinteresserte og bredt litteraturinteresserte. Det er 
sånn man får vist fram nye tekster for det norske folk, gjennom å 
oversette dem.

følge av en bokbransje som er blitt mer og mer 
kommersiell. Det er tydelig at et sånt tidsskrift 
springer ut av en motreaksjon, sier hun.
 Og sakprosa kommer ganske snart i Mellom:
 – Vi vil jo ha filosofi i neste nummer. Min 
drømmejobb ville være å få oversette flere tekster 
av filosofen Hannah Arendt, for det er bare tre 
verk av henne som er oversatt hittil, sier Runa 
Kvalsund.

9

MELLOM OVERSETTELSER: Min drømmejobb ville være å få 
oversette flere tekster av filosofen Hannah Arendt, for det er 
bare tre verk av henne som er oversatt hittil, sier Runa Kvalsund. 
Foto: Privat

TRE FORLEGGERE OM TRENDER: Louise Dorthea Vind (midten) i 
det danske forlaget People›s Press diskuterte trender i moderne 
forleggeri med Eivind Volder Rutle (t.h.) i Manifest og Eivind 
Refsnes i Spartacus (t.v.). FOTO: Hilde Østby

 Tekst: Hilde Østby

Her kan du se NRKs opptak av samtalen om krigs-

litteratur under seminaret, med de to forfatterne 

Marte Michelet og Bjørn Westlie i panelet: 

http://www.nrk.no/video/PS*213447
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Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 26.02.2015-09.06.2015, skrevet eller oversatt med 
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere/oversettere,
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Katinka Blichfeldt og 
Therese Fløtre
Fordypning i norsk. 
Kontekst 8-10
200 sider
Gyldendal, 2011
ISBN: 978-82-05-41049-7

Fordypning i norsk tar ut-
gangspunkt i kompetansemå-

lene i faget Fordypning i norsk. For å sikre progre-
sjon og metodisk fleksibilitet, er fagstoffet samlet i 
én bok slik at lærer og elever kan manøvrere slik det 
passer på den enkelte skole. Hvert kapittel omfatter 
kompetansemål, har en kort faglig innføring med til-
hørende oppgaver, tekster og dypdykkoppgaver med 
ulike innfallsvinkler til videre arbeid med stoffet. 
Gjennom kapitteloppslagene ønsker forfatter å fange 
interessen for emnet samtidig som disse gir mulig-
het for å koble elevenes førforståelse på fagstoffet. 
Intro-delen har problemstillinger som viser til kapit-
teloppslaget. Deretter følger en kort faglig innføring 
i emnet med oppgaver til fagstoffet. Kapitlene har 
ulike typer tekster som er knyttet til emnet i kapit-
let. Oppgavene til tekstene trener også lesestrategier. 
Alle kapitler avslutter med ulike dypdykkoppgaver 
og en logg der elevene får mulighet til å reflektere 
over egen læring gjennom egenvudering. Læreverket 
har ni kapitler som dekker fagplanen. Lærerveiled-
ningen til boka har blant annet forslag til årsplanleg-
ging, varierte tips til undervisningen og ulike typer 
kopieringsoriginaler.

Lisa Lorentzen
Hva er matematikk
144 sider 
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-02042-6

Hva er matematikk gir lese-
ren en inspirerende reise inn i 
matematikkens verden. På en 
engasjerende og levende måte 

prøver forfatteren å belyse hva faget egentlig hand-
ler om, og hvordan en matematiker tenker. I denne 
boka gjøres dette uten bruk av avanserte formler 
og faguttrykk. Hva er det ved matematikk som har 
fascinert mennesker i mer enn 10 000 år? Er det en 
søken etter struktur? Etter en løsning på et problem? 
Etter skjønnheten i matematikken? Og hvordan ville 
verden sett ut uten matematikk? Matematikk er na-
turligvis et nyttig fag, men det er skjønnheten som 
er drivkraften for mange - den skjønnheten som be-
tar barn når de lærer å telle, og plutselig forstår at de 
kan telle så langt de bare orker fordi de har forstått 
hvordan systemet fungerer. At nettopp en slik enkel 
lek med strukturer kan lede til store gleder og over-
raskelser, er typisk for faget.

Kristin Armstrong Oma
Hesten. En magisk følgesvenn 
i nordisk forhistorie
205 sider
Cappelen Damm, 2011
ISBN: P978-82-02-34932-5 

Denne boka handler om hesten 
- dette vakre og kloke dyret som har vært menneskets 
følgesvenn i uminnelige tider. Den handler også om 
arkeologen som fortolker fortidsfunn og innvier oss 
i en annen forestillingsverden, fremmede myter og 
skikker. Gjennom tidene har hesten spilt en viktig 
rolle i hverdagslivet, som jaktobjekt og føde og som 
transportmiddel i krig og fred. Menneske og hest 
har eksistert side om side i et arbeidsfellesskap, men 
hesten har også hatt en viktig symbolverdi. Den er 
avbildet på helleristninger, smykker, beltespenner 
og annen brukskunst, og er omtalt i mange litterære 
kilder. Den har spilt en viktig rolle både som frukt-
barhetssymbol og i dødekult. Hesten hadde magiske 
evner og kunne krysse grensen mellom liv og død. I 
Skandinavia er det gjort utallige gravfunn av hester 
eller utstyr som representerte hesten. Ved det mest 
kjente vikingeskipet, Osebergskipet, ble det funnet 
skjeletter av hele 15 hester. Boka er gjennomillustrert 
og formidler både magien og skjønnheten ved hes-
tens nærvær.

Willy Lichtwarck og Graham 
Clifford (red)
Modernisering I barnever-
ket. Ideologi, kontekst og 
kompetanse
197 sider
Universitetsforlaget, 2010
ISBN: 978-82-15-01174-5

Forfatterne peker på en rekke 
utfordringer knyttet til modernisering og fagutvik-
ling i barnevernet. De tar utgangspunkt i tre områder 
som er strategisk viktige og lite belyst; barnevernet 
som kommunal virksomhet, dimensjonering og for-
deling av tjenestene og behov for kompetanseutvik-
ling. Dette er en viktig bok for alle som er opptatt 
av kompetanseutvikling i barnevernet som studenter, 
ansatte i barnevernet eller som ansvarlige for utdan-
ning av barnevernsarbeidere. 

Kåre Magnus Holsbøvåg
Stadnamn i Molde kommune
413 sider
Romsdal Sogelag, 2010
ISBN: 978-82-90169-94-2

Stadnamn i Molde kommune er ei 
namnebok heilt utanom det van-

lege. I registeret er med meir enn 6200 stadnamn og 

personnamn. Stadnamn i Molde kommune er ei nam-
nebok heilt utanom det vanlege.
• Undertittelen Namn og kulturhistorie viser at når 
tradisjon, segn eller soge er knytt til eit namn, er 
dette dokumentert.
• Alle matrikkelgardane i Molde kommune er med, 
135 i talet.
• Rundt 6000 lokale stadnamn på land og sjø er no-
tert, tolka og kartfesta.
• Mellom 3 og 4000 av desse namna har aldri stått på 
eit trykt kart før.
• Kartdelen åleine utgjer heile 100 A-4-sider.
• Det er brukt gamle og nye fotografi frå alle delar 
av kommunen.
• Over 130 namngjevne informantar har bidrege med 
munnlege og skriftlege opplysningar, og både nasjo-
nal og lokal litteratur er gjennomgått.
• I registeret er med meir enn 6200 stadnamn og per-
sonnamn.
• Det tok forfattaren 20 år frå innsamlinga starta til 
boka vart ferdig.

Magne Aarset
Kriseledelse
296 sider
Fagbokforlaget, 2010
ISBN: 978-82-4500706-0

Enhver som er ansvarlig for el-
ler deltar i en virksomhet, bør 
ha et bevisst forhold både til 
den risiko denne virksomheten 

er utsatt for, og den risiko virksomheten skaper. Vi 
skal med andre ord både vite hva vi vil og hva som 
kan gå galt. For i de fleste situasjoner er det forbundet 
med usikkerhet om vi når våre mål eller ikke. Ba-
sert på disse betraktningene introduserer vi i denne 
boka en systematisk fremgangsmåte for å strukturere 
de tanker man bør gjøre seg. Hvilke proaktive tiltak 
kan det være fornuftig å introdusere, hvordan kan 
man gjennomføre tilhørende kost-nytte-vurderin-
ger, hvordan kan man øve for å være forberedt på en 
eventuell krisesituasjon, og hva er det viktig å gjøre 
når det blåser som verst?

Siri Ingvaldsen, Thomas 
Larsson and Erik Overgaard 
Pedersen
Democracy and the Welfare 
State – the Nordic Nations 
Since 1800
214 sider
Aarhus, Turbine, 2009
ISBN: 978-87-7090-105-5
 

Democracy and the Welfare State - the Nordic Nations 
Since 1800 er en rikt illustrert oversiktsshistorie over 
de nordiske landene etter 1800. Boka er interessant 
for alle som vil skape seg en oversikt over utviklin-
gen i Norden under de to seneste århundrene. Denne 
boka er et samarbeide mellom svenske, danske og 
norske historikere. Alle de nordiske landene behand-
les i hvert sitt kapitel i boka. Boka begynner med ge-
nerell historie og siden en sammenlignende studie av 
forskjellene i landenes historie. Teksten presenterer 
hvert lands historie fram til i dag og tar opp poli-
tikk, økonomi, sosial og kulturell utvikling. Boka ble 
skrevet slik at det skulle være mulig å lese deler av 
den, da hvert kapitel for de ulike landene er skrevet  
uavhengig av hverandre. 
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Agnes Brudvik Engeset
Vestlandsreise. Greetings 
from the Fjords
125 sider
Skald, 2009
ISBN: 978-82-7959-135-1

Boka tek deg med på ei vestlandsreise på slutten av 
1800-talet. Her er samla 80 klassiske turistmotiv 
frå landsdelen - frå Hardanger i sør til Romsdalen 
i nord. Bileta er typiske for si tid, og motiva frå kvar-
dagsliv, byliv, landskap og arkitektur fall i smak hjå 
dei reisande. Korta vart selde som suvenirar, og dei 
vart ofte innramma eller samla i album for å bli synte 
fram.

Svein Olav Hansen, Audun 
Bakkerud, Hans-Jørgen 
Hagen, Olav Hamran, Anne 
Kjersti Jacobsen og Trond 
Heum
Mennesker i tid 2. Verden og 
Norge etter 1750

Hans Jacob Orning, Olav 
Hamran, Svein Olav Hansen, 
Anne Kjersti Jacobsen og 
Åsmund Svendsen
Mennesker i tid 1. Verden og 
Norge før 1800
336 sider
Cappelen, 2007
ISBN: 978-82-02-257910

Boka behandler verden og 
Norge i hver sin hoveddel, men 

hver del følger samme kronologiske og tematiske 
inndeling. Verden og Norge kan derfor leses parallelt 
eller hver for seg, alt etter hva slags undervisning det 
legges opp til. Etter hvert kapittel er det sammen-
drag, differensierte oppgaver og kilder. Mennesker i 
tid 1 åpner historien på flere måter for elevene. Både 
hovedlinjene i fortiden og det unike ved menneskene 
og deres handlinger er vektlagt. Historiske personer 
som elevene lærer å kjenne gjennom stoffet, konkre-
tiserer lange linjer og sammenhenger. Hovedlinjene 
i europeisk historie har globale utsyn i egne bolker, 
for eksempel mellom antikken og middelalderen og 
mellom middelalderen og nytida. Slik får elevene 
får et komparativt perspektiv på Europas historie.
Et viktig mål i læreplanen er å gjøre elevene i stand 
til å bruke kilder og å lese andres framstillinger på 
en kritisk måte. Boka har en egen del om kilder og 
metode og mange ulike kildeoppgaver i hvert kapit-
tel. Hovedforfatter Hans Jacob Orning er førsteama-
nuensis i historie ved Høgskolen i Volda. Orning er 
hovedforfatter og har skrevet verket sammen med 
fire andre historikere.

Kjetil Wiedswang
Europaveien. EU, krisen og 
vi andre
350 sider
Schibsted forlag, 2012
ISBN : 978-82-516-5798-3

Et stykke subjektiv reportasje-
journalistikk om Norges svært 
spesielle forhold til Den euro-

peiske unionen. Kommentator i Dagens Næringsliv, 
Kjetil Wiedswang, har sett seg lei på at nesten alt 
som er skrevet om EU og Norges forhold til unionen, 
er preget av et politisk gravalvor som stoffet ikke for-

tjener. EU er nemlig et storslått, historisk prosjekt. 
Samtidig som det også er spektakulært dysfunksjo-
nelt. EUs historie handler om intriger, maktspill, 
sterke personligheter, skandaler i hopetall, grov kor-
rupsjon, sex, drugs, rock’n’roll, illsinte franske bøn-
der, enda sintere anarkister og Europaparlamentet, 
verdens største supperåd. Inn mot dette seilte så lille 
Norge med luthersk ballast og populistisk radikalis-
me, med nasjonal omsorg for bønder og fiskere – og 
nyslått rikdom. Og ut av alt dette kan det komme 
gode – og til og med morsomme – historier. Dette 
har Kjetil Wiedswang grepet fatt i. 

Sigurd Skirbekk
Motforestillinger. Femti 
påstander møter motargu-
menter
247 sider
Historie Kultur, 2012
ISBN: 978-82-92870631

Et kjennetegn ved politiske 
ideologier er gjerne at de avvi-
ser motforestillinger. Tilhen-

gere av totalitære ideologier kan bekjempe motfore-
stillinger med vold. Velmenende norsk debatt er også 
preget av manglende motforestillinger. Verdidebatt 
og kortsiktig ønsketenkning heller enn mangesidige 
konsekvensanalyser blir lett villedende. Politiske på-
stander som svekker vår realitetsforståelse kan på sikt 
få fatale følger. I denne boka presenterer sosiologen 
Sigurd Skirbekk motforestillinger til femti påstander 
fra fem debatter: innvandrings- og integrasjonsde-
batten, familie- og moraldebatten, nasjons- og vel-
ferdsstatsdebatten, sivilisasjons- og menneskeretts-
debatten og økologi- og klimadebatten.

Birgitte Langset Storvik
Straffegjennomføring etter 
lov av 18. mai 2001 nr. 21. 2. 
utgave
442 sider
Høyskoleforlaget, 2011
ISBN: 978-82-76349368

Straffegjennomføringsloven 
trådte i kraft 1. mars 2001. 

Boka gir en oversikt over bestemmelsene i loven, sett 
i sammenheng med tilhørende forskrifter og ret-
ningslinjer. Den inneholder også en kort redegjørelse 
for bestemmelser i straffeloven og straffeprosesslo-
ven som gjelder varetektsfengsling, samfunnsstraff, 
forvaring, innkalling til straffegjennomføring, so-
ningsutsettelse, program mot ruspåvirket kjøring 
og narkotikaprogram med domstolskontroll. Denne 
andre utgaven er oppdatert i henhold til gjeldende re-
gelverk. Siden første utgave forelå har det skjedd flere 
endringer i straffegjennomføringsloven og det er ut-
arbeidet nye forskrifter, retningslinjer og rundskriv. 
Ny utgave er også supplert med relevant rettspraksis, 
uttalelser fra Sivilombudsmannen og praktiske ek-
sempler. Straffegjennomføring er i første rekke skrevet 
som en lærebok for aspirantene ved Fengselsskolen. 
Den er også relevant for ansatte i kriminalomsorgen. 
Videre er den egnet for politi, dommere, advokater 
og alle andre som ønsker å få en generell innføring i 
straffegjennomføringsrett.

Aleksander Gamme
Ekspedisjonsboka. En guide 
til høye fjell og lange skiturer
335 sider
Larsforlag, 2011
ISBN: 978-82-92708330

Boka for deg som drømmer om, 
planlegger og/eller digger å dra 
på lengre eventyr. Tusenvis av 

nordmenn har vært på trekking i Himalaya, beste-
get Kilimanjaro eller gått Jostedalsbreen på langs. 
Stadig flere ønsker å realisere det store eventyret, 
men å planlegge en fjellekspedisjon eller kryssing av 
Grønland på egen hånd er et tidkrevende puslespill 
av kompetanse, erfaring, spørsmål og svar. Hvorfor 
dra på ekspedisjon? Hvor høyt kan jeg klatre uten 
oksygen? Hvilken ekspedisjonsmat er best ? Hvilke 
staver bør jeg velge? Hva skal jeg ha med på topp-
støtet? Hva med akklimatisering, risikovurdering og 
bratt skikjøring på høye fjell? Eller sponsorer, satel-
littkommunikasjon og teamdynamikk? Forfatteren 
er profesjonell ekspedisjonsfarer og krydrer teksten 
med egne og andres erfaringer, og gir et vell av tips 
og råd. Selv om boka først og fremst retter seg mot 
de litt ekstra eventyrlystne, vil den være et attraktivt 
oppslagsverk for enhver friluftsentusiast.

Anka Ryall
Virginia Woolf. Litterære 
grenseoverganger
317 sider
Pax forlag, 2011
ISBN: 9788253034409

Virginia Woolf er en ruvende 
skikkelse i 1900-tallets littera-
tur. Hun er mest kjent for sine 
nyskapende formeksperimen-

ter.  I romaner og kortprosa utforsker hun språkets 
muligheter med en lyrikers omtanke og presisjon. 
Likevel står Virginia Woolf gjennom hele forfat-
terskapet midt i sin tids brennbare litterære, poli-
tiske og kulturelle debatter. Som litterær provokatør 
overskrider hun alle tradisjonelle grenser – mellom 
roman og biografi, drama og essay, mellom prosa og 
poesi, mellom kanoniske og marginaliserte sjangrer. 
Som modernistisk språkkunstner er hun motstander 
av politisk agitasjon i litteraturen, samtidig som hun 
alltid bruker litterære eksperimenter til å utfordre 
etablerte sannheter og tankemønstre. Som feminist 
hevder hun kvinners rett til et eget rom, men også 
at det er fatalt for en forfatter å la kjønnsforskjeller 
dominere tankene. Virginia Woolf. Litterære grenseo-
verganger følger Woolfs forfatterskap fra debuten til 
det siste uferdige essayet. Anka Ryall løfter frem hele 
bredden i livsverket hennes og ser henne både som 
skjønnlitterær pioner, feministisk tenker, samfunns-
kritiker og debattant.

Alf B. Oftestad
Kirke – fellesskap – om-
sorg. Diakoniens historie II 
og III. Reformasjonstiden, 
ortodoksiens tid, pietismen, 
opplysningstiden. Med blikk 
på Norden
543 side
Luther, 2011
ISBN: 9788253146652 

En samlet framstilling som omhandler diakonien 
i et historisk perspektiv, fra urmenigheten og fram 



mot vår egen tid. Diakonien i aposteltiden til og med 
middelalderen er allerede behandlet i bind I(utgitt 
2001). Foreliggende arbeid består av to bind. Det 
første drøfter diakonien i reformasjonstiden, både på 
luthersk, reformert og romersk-katolsk mark (bind 
II). Det andre gjennomgår diakoniforståelsen i de 
påfølgende epoker, nemlig ortodoksien, pietismen 
og opplysningstiden (bind III). Hele fremstillin-
gen legger også vekt på diakonien i Norden, det vil 
si hvordan den forplantet seg fra kontinentet til de 
ulike nordiske land med deres forskjellige historie, 
kultur og sosiale forhold. Alf B. Oftestad (f. 1932) har 
hatt sitt virke som 1. amanuensis ved Diakonhjem-
mets høgskolesenter, Oslo, dels også ved Høgskolen 
Diakonova. 

Bernt Hagtvet og Gorana 
Ognjenovic
Dannelse. Tenkning. Mod-
ning. Refleksjon
840 sider
Dreyers forlag, 2011
ISBN: 978-82-82650274

Nordiske perspektiver på all-
menndannelsens betydning i 

høyere utdanning. Gir begrepet dannelse eller mer 
presist intellektuell allmenndannelse og modning 
mening i dagens virkelighet? Bør vi gi dannelsesbe-
grepet en renessanse? Bidragsyterne i boka er invi-
tert med tanke på å belyse et sammensatt tema fra 
mange faglige synsvinkler. I Dannelse debatteres det 
hvordan man kan kombinere det beste i de siste års 
utdanningsreformer med en fornyet gjennomtenk-
ning av hva høyere utdanning i Norge burde være. 
Inneholder artikler fra de fleste akademiske fag og 
flere profesjoner. Tema for denne boka er akademisk 
allmenndannelse og modning, og universitetets rolle 
i å skape en kunnskapsfundert demokratisk kultur. 
Bidragsyterne debatterer hvordan man kan kombi-
nere det beste fra de siste utdanningsreformene med 
en ny gjennomtenkning av hva høyere utdanning i 
Norge bør være. Med bidrag av blant andre Karsten 
Alnæs, Kristin Clemet, Thomas Hylland Eriksen og 
Lars Gule. Har litteraturlister.

Leif Harboe
Grunnleggende digitale 
ferdigheter for elever
100 sider
Infovest forlag, 2012
ISBN: 978-82-90910-55-1

Det viktigste i denne boka er ikke å by på detaljerte 
bruksanvisninger, men å skape mentale modeller. 
Gjennom fortellinger, eksempler og idéformidling 
viser boka hvordan man kan jobbe smartere og mer 
effektivt ved hjelp av informasjonsteknologi.
Hovedområder i boka:
Studieteknikk med digitale verktøy – hvordan sørge 
for at man jobber rasjonelt og smart?
Verktøy for lesing på nett (Read it later, Instapaper, 
RSS-lesere som Google Reader). Lesing på datamas-
kin, lesebrett og mobiltelefon
Verktøy for å organisere egen læring (OneNote, 
Scrapbook, Evernote, Google Calendar/Tasks, 
Xmind, Dropbox, Simplenote med mer)
Produksjonsverktøy (Blogger, Photostory, Etherpad, 
Googledokumenter, publisering på Flickr og Yout-
ube, bruk av mobiltelefon til foto og film m.m.) og 
presentasjonsverktøy
Sosiale nettverk for læring (hvordan man kan bruke 
for eksempel Skype, Facebook og Twitter til å orga-

nisere sitt eget personlige lærende nettverk)
Finne og vurdere informasjon (om digitale lærings-
ressurser, kildebruk og kildevett)
Målgruppen er elever på ungdomstrinnet og videre-
gående skole.

Øystein Ekroll og Per Eide 
(foto)
Sunnmørskyrkjene – historie, 
kunst og arkitektur
382 sider
Sunnmørsbøker, 2012
ISBN: 978-82-93273-00-4
 
Kyrkjeboka trekk fram fleire 

fellesnemnarar, slik som byggeskikk innanfor en-
kelte tidsperiodar, men også dei mange tinga som 
er forskjellig frå ei kyrkje til ei anna. Sølvty, dåps-
fat, messing, rosemåling, treskjerarkunst, arkitektur, 
glasmåleri, orgel, kyrkjeskip, kyrkjetårn og våpen-
hus er døme på objekt som har blitt gjenstand for 
ei omfattande katalogisering av kyrkjevitar Øystein 
Ekroll. Og som Per Eide har kunne boltre seg i av 
flotte motiv. Dei mange flotte fotografia hans gjer 
dette til ei praktbok som truleg vil finne vegen til 
mange sunnmørsheimar denne jula. Boka er på  384 
sider i stort format og svært rikt illustrert.

Ole Martin Holte
Uteligger
190 sider
Forlaget Manifest, 2012
ISBN: 978-82-92866467

Hendene mine skalv lett. Noe 
var annerledes. Jeg sto naken 
foran speilet. Klærne lå i en 
bylt på gulvet. Selv underbuksa 

hadde jeg tatt av. Så begynte påkledningen: fillete 
olabukse, hettegenser, en gammel militærjakke og 
slitte joggesko. Jeg så bort på hylla. Der lå Visa-kor-
tet, pengene, mobilen. Jeg lot dem ligge. Ole Martin 
Holte levde på gata i Oslo og København tre somre. 
Han var sosialarbeider og ville gjennom egen erfa-
ring forstå livet til han som står på den andre siden av 
skranken på sosialkontoret: Den hjemløse. Hvordan 
er det å leve aller nederst? Forfatteren tegner portret-
ter av mennesker i en spesiell livssituasjon, samtidig 
som han diskuterer hvordan samfunnet ser på gate-
folket.

Gro Hillestad Thune og Ane 
Stavrum
Menneskerettigheten i helse- 
og omsorgssektoren og NAV
143 sider
Abstract forlag, 2012
ISBN: 9788279353355

Det er lett å tenke at menneske-
rettighetene uten videre respek-

teres i Norge, ikke minst innenfor velferdssektoren. 
Men omsorg gis ofte i utfordrende og uoversiktige 
situasjoner, kanskje også preget av vanskelige dilem-
maer og handlingspress. Derfor er det helt nødven-
dig at alle som arbeider i helse og omsorgssektoren 
har tilstrekkelig kunnskap om menneskerettighetene 
for a kunne handle i tråd med disse. Menneskeret-
tighetene er gjeldende norsk lov. God kunnskap om 
menneskerettighetene hos ansatte og ledere i helse- 
og omsorgssektoren og NAV, vil bidra til sunne hold-
ninger og redusere risikoen for a gjøre feil i krevende 
omsorgssituasjoner. Slik kan menneskerettighetene 

fungere som praktiske verktøy i arbeidet med å sikre 
tjenester av god kvalitet innenfor velferdssektoren. I 
denne boka knyttes praktiske utfordringer i helse- og 
omsorgssektoren og NAV sammen med Norges in-
ternasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Boka 
er skrevet for studenter i helse- og omsorgsfag, men 
er også aktuell for andre profesjonsgrupper med bak-
grunn i jus, psykiatri eller psykologi.

Øyvind Johnsen
Soldathjerter. Slaget om 
Narvik: Nordfronten. To 
måneders fjellkrig mot tys-
kerne – 50 års kamp mot Den 
norske stat
461 sider
Forlag Kristiansen, 2012
ISBN: 978-82-92844229

Soldatene fra 6. divisjon deltok i de mest omfattende 
og dramatiske krigshandlingene på norsk jord under 
felttoget i 1940, men staten avslo likevel mange søk-
nader om krigspensjon. Denne boka skildrer krigs-
handlingene under slaget om Narvik på nordfronten 
i perioden april til juni 1940, samt kampen om krigs-
pensjon etter krigen for veteranene fra 6. divisjon. 
Leseren får også svaret på om staten tok med seg lær-
dommen inn i erstatningsoppgjøret for soldater som 
deltok i internasjonale operasjoner i perioden 1978 til 
i dag. Soldathjerter (”soldier’s heart”) er et medisinsk 
uttrykk som tidligere ble brukt for å beskrive psy-
kiske skader en soldat kan bli påført som følge av det 
traumatiske stresset han opplever under strid. Boka 
inneholder over 120 fotografier og 40 kartutsnitt.

Sverre Mørkhagen
Det norske Amerika. 
Nordmenn i USA og Canada 
1900-1975
544 sider
Gyldendal forlag, 2014
ISBN: 978-82-05468443

Det norskamerikanske sam-
funnet blomstrer på begyn-

nelsen av 1900-tallet. Vern av norsk språk og norske 
tradisjoner er et samlende motiv, og patriotismen 
når sitt høydepunkt ved 100-årsjubileet for den 
norske innvandringen i 1925. Med den økonomiske 
verdenskrisen blir alt tøffere. USA innfører innvan-
dringsrestriksjoner, den amerikanske drømmen blir 
med ett fjernere, og stadig flere lengter hjem. Sverre 
Mørkhagen skriver med autoritet og innlevelse om 
norskamerikanere som Thorstein Veblen, mistilpas-
set sosialøkonom kalt «den amerikanske Karl Marx», 
sykepleieren Elisabeth Fedde, som hjelper forkomne 
norske immigranter i New York, og Knut Rockne, 
amerikansk fotballspiller kåret av magasinet Life til 
USAs tredje mest innflytelsesrike immigrant.

Marta Norheim
Friksjonar. Essay frå kulturelle 
grenseområde
237 sider
Samlaget, 2011
ISBN: 9788252179736

I desse essayane utforskar for-
fattaren soner i skjæringspunk-
tet mellom kunst og samfunn, 

natur og kultur og mellom det sjølvsagte og det 
uhøyrde.
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Bernhard Hauge
Bro- og traverskran. G4
96 sider
NKI Forlaget, 2012
ISBN: 9788256272372

Boka er skrevet etter opplæ-
ringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring, mo-
dul 2.7, Bro- og traverskran. 
Modul 2.7 bygger på modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar 
og konsekvenser, og modul 2.3 Løfteredskap
Det er oppgaver til slutt i hvert kapittel. 
Teksten er satt med stor skrift for å lette lesingen for 
brukere med lese- og skrivevansker.

Johanne Sanstøl
Fjes før Facebook. Oslopor-
tretter
216 sider
Unipub forlag, 2012
ISBN: 978-82-74775565

Portretthistorien i denne boka 
strekker seg fra 1500-tallet og 

frem til vår tid. Hvem lot seg portrettere? Hvilke 
stilarter kom til utrykk? Hva representerte et por-
trett i samtiden, og hva betyr det for ettertiden? Por-
trettene gir oss også en unik innfallsvinkel til Oslos 
historie. Maleriene forteller om trender og moter, 
mentalitet og makt, kjønnsroller og familiestruktu-
rer, samtidig som de gir ansikt til mennesker som 
har satt sitt preg på byen. Fjes før Facebook handler 
om alle disse aspektene ved de malte portrettene, og 
Sanstøl setter dem inn i samtidens kulturelle kon-
tekst. I Fjes før Facebook tar forfatteren utgangspunkt 
i portrettutstillingen med samme navn ved Oslo 
Museum høsten 2011.

Astri Johnsen og Vigdis Wie 
Torsteinsson
Lærebok i familieterapi
288 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15017167

Familieterapi har en lang tradi-
sjon i Norge. I 1950-årene ble de 
første familiekontorene oppret-

tet. På 1960-tallet ble det opprettet en familieavde-
ling ved Modum Bad. I psykisk helsevern for barn og 
ungdom ble dette etter hvert en naturlig arbeidsform, 
både som en poliklinisk intervensjonsform og i egne 
familieavdelinger. I de kommunebaserte tjenestene 
som skal ivareta barn og unges psykiske helse, er fa-
milieterapi en sentral arbeidsform. Og familieterapi 
anbefales med basis i behandlingsforskningen som 
intervensjonsform for en rekke av de problemstil-
lingene vi møter hos barn og ungdom. Forfatterne 
presenterer og drøfter hovedretningene i familiete-
rapifeltet sett i lys av dagens utfordringer, spesielt 
knyttet til hvordan de integrerer kunnskap om barn 
og ungdoms utvikling. De beskriver de forskjellige 
familieterapeutiske retningene: Hva er deres histo-
rie, hvordan brukes de i dag, og hvilke utfordringer 
står de overfor i morgen? Hovedretningene presente-
res ut fra sitt teoretiske grunnlag, sentrale interven-
sjonsmetoder, terapeutposisjon og forhold til annen 
kunnskap. Forskning om virkningen av familietera-
peutiske innfallsvinkler blir presentert. For å illus-
trere de forskjellige måtene å arbeide på inneholder 
boka en rekke kliniske eksempler.

Ane Farsethås
Herfra til virkeligheten. Les-
ninger i 00-tallets litteratur
359 sider
Cappelen Damm, 2012
ISBN: 9788202294304

Hva har skjedd i norsk littera-
tur det siste tiåret? Hvem er de 
viktigste forfatterne som blir 

stående igjen etter oss? Ane Farsethås har lest det 
meste av norsk samtidslitteratur. I Herfra til virke-
ligheten leser hun grundig de bøkene og forfatterne 
som har gjort sterkest inntrykk: forfattere som Jon 
Fosse, Hanne Ørstavik, Carl Frode Tiller, Thure 
Erik Lund, Trude Marstein og Karl Ove Knausgård. 
I løpet av boka tegner det seg også et bilde av den 
forandringen som har funnet sted i litteraturen og 
samfunnet de siste ti årene. Fra ironi, via religion, til 
inderlig selvbiografi.

Gøran Skaalmo og Bjørn 
Eckblad
Se hva som skjedde. Historien 
om TV2
380 sider
Font forlag, 2012
ISBN: 978-82-81691667

I september 2012 har TV 2 ek-
sistert i 20 år. I anledning jubi-

leet har journalistene Gøran Skaalmo og Bjørn Eck-
blad skrevet en dokumentar om tv-kanalens historie. 
I denne thrilleraktige beretningen avsløres intrigene 
bak etableringen og driften av TV-kanalen. En opp-
siktsvekkende historie om store penger, makt og be-
rømmelsens høye pris. Vi sier ikke mer. Dere kan selv 
Se hva som skjedde - i en fascinerende og avslørende 
reportasjereise bak kameraene og flomlyset.

Olav Njølstad
Professor Tronstads krig. 9. 
april 1940 - 11. mars 1945
502 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03293078

Da Nazi-Tyskland angrep 
Norge 9. april 1940, meldte pro-
fessor Leif Tronstad ved NTH 

seg øyeblikkelig til krigstjeneste. Etter den norske 
kapitulasjonen kom den profilerte, unge vitenskaps-
mannen (han var blitt professor i kjemi bare 33 år 
gammel) raskt med i motstandskampen, både på sivil 
og militær side, men ble etter hvert nødt til å flykte 
til Sverige. Derfra kom han til England, hvor han 
spilte en sentral rolle som bindeledd mellom britiske 
militærmyndigheter, Forsvarets Overkommando og 
Norwegian Independent Company No. 1, bedre 
kjent som Kompani Linge. Med sin vitenskapelige 
bakgrunn og inngående kjennskap til norsk indus-
tri utgjorde Tronstad en unik ressurs for Kompani 
Linge og våre allierte samarbeidspartnere, blant an-
net i planleggingen av aksjonen mot tungtvannsfa-
brikken på Vemork - et anlegg han i sin tid hadde 
vært med på å etablere. Gjennom brev, dagbøker og 
annet originalmateriale kommer vi tett på personen 
og patrioten Leif Tronstad i utlendigheten. Savnet av 
hustruen Bassa og de to barna der hjemme slapp aldri 
taket i ham, samtidig som han verket etter å gjøre 
en aktiv krigsinnsats i hjemlandet. Høsten 1944 kom 
Tronstad, nå med majors rang, tilbake til Norge som 
leder for Operasjon Sunshine. Den skulle beskytte 

Norsk Hydros kraftanlegg og fabrikker mot tysk 
ødeleggelse i krigens sluttfase. Ekspedisjonen løste 
sin oppgave, men Tronstad selv ble drept under dra-
matiske omstendigheter mindre enn to måneder før 
den tyske kapitulasjonen.

Harald Stokkeland i samar-
beid med Jakki Moore
Mye bedre møter
259 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 9788215018317

I arbeidslivet er det ingen an-
nen enkeltstående aktivitet som 
medfører så stor sløsing med 

ressurser som møter. Likevel er møter uunnværlig i 
enhver organisasjon. Boka viser hvordan møter skal 
bli effektive redskap og bidra til bedre møtepraksis. 
I tillegg vil den være en kilde til organisasjonsutvik-
ling og endring av organisasjonskultur. Boka er delt i 
to hoveddeler. Første del presenterer en metodikk for 
hvordan møteansvarlig og deltakere kan få maksi-
malt ut av møtene. I andre del anvendes metodikken 
for å beskrive 12 typiske møtetyper. Boka er levende 
skrevet og spekket med gode eksempler og praktisk 
verktøy. Boka henvender seg til alle som leder og li-
der i møter. Men den vil også være særdeles nyttig 
for alle som jobber med utvikling av team og grupper 
mer generelt.

Ole Jacob Sørensen
I bjørnens spor. Kunnskaps-
status, biologi og historie
426 sider
Akademika, 2012
ISBN: 978-82-32101665

Bjørnen har fascinert og skremt 
oss mennesker i generasjoner, 
og i denne boka blir du bedre 

kjent med dette rovdyret. Er bjørnen farlig? Hvor 
stor er bestanden i Norge? Hva spiser bjørnen, og på 
hvilket tidspunkt er den mest aktiv på døgnet? For-
fatteren forteller om bjørnens forhold til andre dyr, 
hvordan den avspeiles i menneskers kultur og hvilke 
spor og tegn den etterlater i naturen. Boka har so-
lid faglig forankring og oppsummerer den viktigste 
forskningen per i dag. Flere velskrevne og drama-
tiske fortellinger om menneskers møte med bjørnen 
gjør boka lesverdig for både fagpersoner og folk flest. 
Hovedfokuset er Norge og Midt-Skandinavia, men 
forfatteren skriver også om bjørnen i Sverige, Fin-
land og Russland.

Kjell Ola Dahl
Dødens seilas. Scandinavian 
Star og gåtene
256 sider
Pax forlag, 2012
ISBN: 978-82-53034454

Henrik Johansen overtok Scan-
dinavian Star fra amerikanske 
SeaEscape 30. mars 1990, men 

uten å betale for det. Selgeren utsatte betalingsfristen 
til fredag 6. april, og deretter, for siste gang, til man-
dag 9. april. Natt til 7. ble skipet påtent, og 159 men-
nesker døde i brannen. Johansen ble dømt som an-
svarlig reder, og alle søksmål havnet dermed i dansk 
jurisdiksjon. Men SeaEscape fikk forsikringsopp-
gjøret. Norsk politi skulle etterforske mordbrannen, 
men ikke forsikringssaken, og brydde seg derfor bare 
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om forløpet fram til tidspunktet da alle de omkomne 
allerede var døde. Flere timer etter dette, og lenge 
etter at politiets antatte gjerningsmann selv var død, 
må noen med nøkler og stor kjennskap til skipet ha 
sørget for å holde brannen gående. Kjell Ola Dahl går 
løs på en kriminalgåte fra virkeligheten: Han nøster i 
hendelsesforløp, tekniske rapporter, pengestrømmer 
og eierforhold, og peker på spor som aldri har vært 
etterforsket, profitører som aldri har blitt avhørt - og 
en mulig løsning på gåtene i saken

Ørn Terje Foss
Jobbhelsa. Helseboka for 
arbeidslivet
540 sider
Gyldendal forlag, 2012
ISBN: 978-82-05391833

I denne boka tar Ørn Terje Foss 
utgangspunkt i at det er sunt å 

være i jobb. Når man følger arbeidsmiljøloven, er 
antakelig arbeidsplassen den beste arenaen vi har for 
å drive forebyggende og helsefremmende arbeid, og 
boka gir fornuftsmedisinske råd for å utnytte dette 
best mulig slik at vi kan unngå helseskade i arbeids-
livet. Den viktigste målgruppa er arbeidstakerne og 
deres representanter som skal være med og forme sitt 
eget arbeidsmiljø, men den anbefales også for ar-
beidsgivere, HR- og personalansvarlige, bedriftshel-
sepersonell, Arbeidstilsynet, NAV-ansatte, politikere 
og andre som jevnlig må ta avgjørelser av betydning 
for arbeidsmiljøet. Framstillingen er populærviten-
skapelig slik at også lesere uten forkunnskaper i helse 
eller arbeidsmedisin skal ha nytte av den, og rådene 
og verktøyene kan tas i bruk umiddelbart.

Ola Engelien og Harald 
Eriksen
Dialog. Norsk for yrkesfag 
VG1
320 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05444416

Dialog vg1 og vg2 er et lære-
middel i norsk yrkesfag, nå i fornyet utgave. Dialog 
har en styrket vektlegging av de grunnleggende fer-
dighetene og en tilpassing etter ny læreplan. Lære-
middelet har tydelig fokus på yrkesfagseleven gjen-
nom praktiske oppgaver og vektlegging av sentrale 
ferdigheter. Gjennom mange små deltreningsøvelser 
vil elevene bli utrustet til å løse mer komplekse opp-
gaver. Bøkene har en rekke praktiske oppskrifter som 
veileder eleven i arbeidet.

Elisabeth Johansen
Brent land
210 sider
Orkana, 2013
ISBN: 978-82-81042339

Dette er historien om en av 
de største tragediene i norsk 

krigshistorie, om hvordan Finnmark og Nord-Troms 
ble brent til grunnen under den tyske tilbaketreknin-
gen i slutten av andre verdenskrig. Fra høsten 1944 og 
frem mot freden i mai 1945 ble Finnmark og Nord-
Troms utsatt for «den brente jords taktikk» da tyske 
tropper trakk seg ut av landsdelen. Nådeløst og syste-
matisk brant tyskerne det meste av det som var men-
neskeskapt i dette store området. De slaktet også alt 
av husdyr. Tilbake lå en landsdel i ruiner. Flere titalls 
tusen mennesker gjemte seg for tyskerne i primitive 

gammer og huler, utsatt for sult, kulde og sykdom 
og hele tiden med frykt for å bli oppdaget og drept. 
Ytterligere flere titusener ble jaget fra hjemmene sine 
og fant midlertidige bosteder hos fremmede men-
nesker i resten av landet. Brent land handler om disse 
hendelsene, og om noe av det som skjedde med men-
neskene som bodde i området, fortalt gjennom bilder 
og de overlevendes egne historier.

Gunnat W. Knutsen
Religionskrig i Europa 1450-
1700
177 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02281458

I århundrene etter den osman-
ske erobringen av Konstantino-
pel i 1453 var Europa preget av 

en rekke kriger og konflikter som kan defineres som 
religionskriger. I noen av disse stod kampen mellom 
kristne og muslimer, selv om bildet ikke er like enty-
dig når vi ser på sammensetningen av de kjempende 
hærene. Andre konflikter stod mellom forskjellige 
kristne denominasjoner, som kalvinismen, luthera-
nismen og katolisismen. Felles for disse krigene var 
at religion var en del av motivasjonen for og rettfer-
diggjøringen av krigføringen. I Religionskrig i Europa 
1450–1700 tar Gunnar W. Knutsen leseren med på 
en reise i religionskrigenes historie fra Konstantino-
pels fall og den kristne gjenerobringen av Granada, 
via sjøkrigen i Middelhavet, franske religionskriger 
og engelsk borgerkrig, til en tid hvor religion gradvis 
mistet betydning for krigføringen i Europa.

Nina Goga
Gå til mauren. Om maur og 
danning i barnelitteraturen
180 sider
Portal forlag, 2013
ISBN: 9788292712993

Det vrimler av maur i nordisk 
og internasjonal barnelittera-
tur. Hvorfor gjør det det? Er 

maurens ulike væremåter eksempler til etterligning? 
Men hvilke maur skal leseren etterligne? Den flit-
tige, den samfunnsorganiserende, den krigerske el-
ler den vimsete mauren? Gå til mauren. Om maur og 
danning i barnelitteraturen tar for seg et omfattende 
og variert utvalg barnelitterære tekster der maur 
opptrer. Gjennom nærlesninger og sammenlikninger 
undersøkes disse tekstene enten som eksempler på 
slitesterke forestillinger om maurens eksemplariske 
karakter eller som produktive problematiseringer av 
denne. Det vi leser danner oss som mennesker. Ved å 
stille barnelitteraturens ulike maur sammen med de 
siste års drøftinger av danningsbegrepet, bidrar også 
boka med nye perspektiv på dagens danningsdebatt 
innenfor høyere utdanning.

Jan E. Scheie og Kjell A. 
Kleven
Overflatebehandling mot 
korrosjon
432 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05428911  

Overflatebehandling mot korro-
sjon gir en grundig innføring i 

hvordan vi kan hindre korrosjon ved hjelp av maling 
og annen overflatebehandling. Boka er en lærebok 

for industrimalerfaget på Vg3 og til opplæring i be-
drift. Den er samtidig en fagbok og oppslagsbok for 
overflatebehandlere, malere, ingeniører, inspektører 
og andre som trenger faglig solid og oppdatert kunn-
skap om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.
Boka tar blant annet for seg metalliske materialer og 
korrosjon, metoder for overflatebehandling, utstyr til 
påføring av maling og belegg, malinger, malingsfeil, 
termisk sprøyting, passiv brannbeskyttelse, repara-
sjon av betong, HMS, inspeksjon og kontrollutstyr.
Jan E. Scheie har jobbet innen fagområdet korrosjon 
og overflatebehandling siden 1982, og var i en årrekke 
sentral i forbindelse med opplæring av FROSIO-
inspektører. Scheie har også lang og allsidig erfaring 
med problemløsning for industrien. Kjell A. Kleven 
har jobbet innen fagområdet siden 1968, blant annet 
på Teknologisk Institutt, for olje/gass og enginee-
ringselskaper og med skadesaker, rådgiving og til-
standsvurdering på jernbane- og veibruer.

Jørn Bue Olsen og Henrik 
Syse
Næringslivsetikk og sam-
funnsansvar
253 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-45013498

Boka gir en oppdatert oversikt 
over næringslivsetikk og sam-

funnsansvar. Utviklingen på dette området går raskt, 
både holdninger og lovverk er i endring. Denne boka 
utfordrer til en grunnleggende etisk gjennomtenk-
ning. Boka er tilpasset rammeplanen for bachelorstu-
dium i økonomi og legger vekt på å formidle stoffet 
på en klar og samtidig grundig måte. 

Gunnar R. Tjomlid
Placebodefekten. Hvorfor al-
ternativ behandling virker som 
den virker
463 sider
Humanist forlag, 2013
ISBN: P978-82-82820516

Placebodefekten går i dybden på 
menneskelig psykologi og viten-

skapelig forskning for å forklare hvor lett vi mennes-
ker lurer oss selv. En bok fylt med aktuelle anekdo-
ter, fra George W. Bush sine feilaktige minner om 
11. september 2001, til tidligere helseminister Bjarne 
Håkon Hanssens påstand om at Snåsamannen hel-
bredet hans sønn. Fra forfatterens egen eksperimen-
tering for å avsløre sin laktoseintoleranse, til ganding 
av norske fotballspillere og politikere. I denne boka 
vil du lære både hvorfor «naturlig» ikke alltid er sunt, 
hvorfor alternativ medisin kan være skadelig, og hva 
placeboeffekten er - og ikke er. Vi får lese om falske 
diagnoser, vaksinemotstand, hvor lite populær Østens 
medisin er i Østen, og om hvordan stress og mestring 
påvirker din helse. Boka gir deg en enkel innføring 
i vitenskapelig metode, og går grundig gjennom de 
kjente alternative behandlingsformene akupunktur, 
homeopati og kiropraktikk. Gjennom spennende his-
torier og enkle forklaringer utstyres leseren med en 
verktøykasse for kritisk tenking. Neste gang du hø-
rer om en tante som ble helbredet fra kreft ved hjelp 
av krystallterapi, vil du vite hvilke kritiske spørsmål 
du skal stille før du tar historien for god fisk. Enkelt 
språk og en rik referanseliste gjør at denne boka ap-
pellerer både til menigmann og fagpersoner.
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Hanne Solem
Lesing pågår A
47 sider
Gan Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-49215775

Lesing pågår gir elevene ver-
difull trening og kompetanse 
i leseforståelse og lesing som 
grunnleggende ferdighet. Bø-

kene inneholder varierte tekster og oppgaver på ulike 
nivåer. De 22 oppslagene i hver bok består av en tekst 
og et oppgavesett organisert etter følgende struktur: 
Før du leser, Finn informasjon i teksten, Forstå tek-
sten, Tenk over teksten. Nivådelingen på oppgavene 
gjør at Lesing pågår passer for sammensatte elevgrup-
per der ulike leseferdigheter er representert. Det er en 
viss progresjon fra A til C. Elevene får erfaring med 
fagtekst, reportasje, tabell, instruksjon, annonse, re-
klame, leserinnlegg, anmeldelse, blogg, eventyr, dikt 
og mer. Variasjonen av sjangre gjør elevene fortrolige 
med ulike teksttyper, og bøkene inspirerer også til 
egen tekstskaping.

Halvor Heger og Nina 
Wroldsen
Crossroads 8. Lærerveiled-
ning. Engelsk for ungdoms-
trinnet
203 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-11-01517-4

Crossroads er utviklet etter 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og etter 
justert fagplan i engelsk 2013. Verket imøtekommer 
læreplanens krav om å vektlegge de grunnleggende 
ferdighetene.

Hesiod
Thegonien. Arbeid og dager. 
Skjoldet
Gjendiktet av Aslak Rostad
144 sider
Gyldendal forlag, 2014
ISBN: 9788205446601

Den greske dikteren Hesiod 
ble født rundt år 700 f.Kr. Han 

var samtidig med Homer, og regnes som lærediktets 
opphavsmann. Tre tekster har tradisjonelt vært til-
lagt Hesiod: I Theogonien skildres verdens skapelse 
og utvikling som et mektig slektsdrama hvor genera-
sjoner av guder elsker, hater, bedrar og kjemper mot 
hverandre før Zevs etablerer sin allmakt. I Arbeid og 
dager er det menneskelivet som står i sentrum. Med 
arvestriden mot broren Perses som ramme gir Hesiod 
her praktiske, moralske og religiøse råd for hvordan 
man skal leve et liv preget av rettsinn og hardt arbeid. 
I Skjoldet brukes kampen mellom storhelten Herakles 
og ugjerningsmannen Kyknos som utgangspunkt for 
å beskrive utsmykningene på skjoldet Herakles bruker.

Øyvind Vågnes
Den dokumentariske 
teikneseien
Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 978-82-15-02372-4

Dei siste åra har det dukka 
opp ei rekkje teikneseriebøker 
som handlar om fortid, minne 

og identitet. Vi har fått forteljingar om andregene-
rasjonens oppleving av holocaust (Art Spiegelman), 
historiske konflikter i Bosnia og Gaza (Joe Sacco), 
oppvekst i Teheran i revolusjonstida (Marjane Satra-
pi) og om seksuell legning (Alison Bechdel). Teik-
neseriebiografiar har utvida og fornya forståinga vår 
av kva sjangeren kan romme (Steffen Kverneland). 
Og teikna filmar, som Ari Folmans Vals med Bashir, 
utforskar individuelle og kollektive traume, ofte med 
slektskap til litteraturen.

Heidi Kristine Grønlien, Cato 
Tandberg, Kristin Glørstad 
Tsigaridas og Kåre Syvertsen
Bi1. Biologi 1
368 sider
Gyldendal Undervisning, 
2007
ISBN: 978-82-05370722

BI 1 og BI 2 består av grunnbø-
ker, studiehefter og fagnettsted. Det er et faglig solid 
læreverk, samtidig som bøkene er skrevet med tanke 
på elevenes forkunnskaper. Praktisk arbeid er en vik-
tig del av faget. Både i bøkene og på nett finner du 
mange og gode oppgaver.
• Grunnbok med solid fagtekst, flotte bilder og illus-
trasjoner, stikkordsliste, begrepsforklaringer, over-
sikt over latinske og greske ord og uttrykk, oversikt 
over enheter og grafisk illustrasjon av de seks rikene.
• Studiehefte med elevforsøk, oppgaver, forslag til 
foredrag, feltbiologiske metoder, beskrivelse av de 
viktigste økosystemene, systematisk oversikt i stikk-
ordsform med mer.
• Brukervennlig nettside med prosjekt- og gruppe-
oppgaver, differensierte oppgaver og fordypnings-
stoff, animasjoner og interaktivt innhold med mer. 
Passordbeskyttede lærersider med blant annet prøve-
forslag, tempoplaner og lignende.

Ole Andreas Kvamme, Eva 
Mila Lindhardt og Agnethe 
Steineger
I samme verden. Regilion og 
etikk, VG3
432 sider
Cappelen, 2008
ISBN: 978-82-02270186

I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle 
sider ved det reviderte religion- og etikk- faget, både 
religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Fa-
get presenteres innenfor rammen av det pluralistiske 
samfunnet og legger vekt på et livstolkningsperspek-
tiv. Læreboka dekker alle deler av læreplanen og er 
bygd opp av fem deler:
Religioner
Læreboka forsøker å gi et presist og nyansert bilde 
av religionene. Alle de store verdensreligionene er 
behandlet. De ulike tradisjonene presenteres med 
en kultisk tilnærming som levendegjør stoffet og får 
fram sentrale elementer. Stoffet drøftes i et kjønns-
perspektiv og ut fra synet på andre. Tekster, rituelt 
liv og estetiske uttrykk presenteres på måter som gir 
elevene konkret hjelp til å arbeide med dem. Fram-
stillingene åpner for sammenligning.
Filosofi
Et vesentlig perspektiv i læreboka er at filosofi ikke 
bare utgjør et begrenset område i læreplanen, men 
inngår i alle deler av faget. I del 3 er sentrale filosofer 
behandlet. Elevene blir ført inn i filosofiske temaer 
de kan relatere seg til. Stoffet konkretiseres med ak-
tuelle eksempler.

Etikk
Læreboka legger vekt på betydningen av etikk og 
moral i et pluralistisk samfunn. Elevene får hjelp til 
å diskutere religioner og livssyn som kilde til etisk 
motivasjon. I del 4 ligger hovedvekten på moralfi-
losofi. Etiske modeller presenteres, og kapittelet gir 
trening i etisk argumentasjon.
Mangfold i vår tid
Her blir elevene kjent med ulike sider ved religions- 
og livssynsmangfoldet, både religionskritikk, funda-
mentalisme, former for humanisme og religiøs søken. 
Her gis en bred behandling av livssynshumanisme. 
Viktigst er likevel drøftelsen av det pluralistiske sam-
funnet som en etisk og filosofisk utfordring, med mo-
deller og eksempler som gir hjelp til diskusjon.
Tekstsamling og bilder
Bak i læreboka er det samlet tekster fra de ulike tra-
disjonene med praktiske veiledninger til analyse av 
tekster, rituelt liv, materielle og estetiske uttrykk. I 
det redaksjonelle arbeidet er det lagt betydelig vekt 
på å utvikle et sentralt og interessevekkende bilde-
materiale.

Dag Solhjell og Hans Fredrik 
Dahl
Men viktigst er æren. Opp-
gjøret blant kunstnerne etter 
1945
254 sider
Pax forlag, 2008
ISBN: 978-82-53036564

Nasjonen hedrer og feirer sine kunstnere. Til gjen-
gjeld bringer de store kunstnerne ære over nasjonen. 
Men hva skjer når kunstnere blir landssvikere? Etter 
1945 holdt Norge et oppgjør med dem som hadde sve-
ket og sviktet landet under krigen. Synderne kunne 
dømmes og fordømmes av såvel rettsvesen og sivile 
organisasjoner som av folk flest. For kunstnerne som 
trådte feil, ble fallet oppfattet som særlig alvorlig – 
det var kampen om den nasjonale kulturen og æren 
som sto på spill. Kunstnerorganisasjonene eksklu-
derte dem de fant hadde oppført seg unasjonalt, og 
som dermed hadde vist seg som uverdige medlem-
mer. Dette utgjorde i mange tilfeller et yrkesforbud. 
Oppgjøret fikk et vilkårlig og uforutsigbart preg, da 
både regelverk og faktiske forhold ofte var uklare. 
Denne boka gjennomgår en rekke sentrale kunstne-
res oppgjør i detalj, ved siden av å gi et oversiktsbilde 
over hvordan de ulike organisasjonene innen kunst- 
og kulturfeltet gjennomførte sine æresoppgjør.

Ingvar A. Klingenberg, Johan 
Fredrik Urnes og Robert Øfsti 
(red.)
SE Trøndelag! Kunst og visuell 
kultur i midten av Norge. Bind 
II. Hitsendt og heimtavla
405 sider
Fagbokforlaget, 2011
ISBN: 978-82-519-2618-8

SE Trøndelag! presenterer landsdelens visuelle histo-
rie i tre bind. Verket tar for seg en periode på over 
ti tusen år – fra sporene etter den første trønder i 
eldre steinalder, og fram til kunst og annen visuell 
kultur i vår tid. Andre bind omhandler perioden 
fra reformasjonen (1536) og fram til ca. 1850. I løpet 
av 300 år vokser det fram et vell av nye gjenstander 
og bygningstyper innen landbruk, fiske, håndverk 
og handel. Kirken er ikke lenger alene om å skape 
prangende bygg. Herregården på Austrått fullføres 
og de store trepaleene ser dagens lys, mens trønder-
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låna blir den foretrukne boligen i store deler av Trøn-
delag. Den innredes med stadig flere møbler, kera-
mikk, rosemalte kister, åklær, sølvtøy og mye mer. 
Den sørsamiske kulturen setter spor i landskapet og 
trer fram medsitt eget uttrykk. SE Trøndelag! gir ny 
kunnskap og gode opplevelser, både under leselam-
pen og ute på tur. Verket er en rik kunnskapskilde til 
bruk i skolen, og vil være viktig lesning for studenter 
og fagfolk innen kunst, kultur- og reiselivsfag. For 
kulturforvaltning, -forskning, og næringsliv dekker 
verket et lenge følt savn.

Ingvar A. Klingenberg, Johan 
Fredrik Urnes og Robert Øfsti 
(red.)
SE Trøndelag! Kunst og visuell 
kultur i midten av Norge. Bind 
III. Ytringer
472 sider
Fagbokforlaget, 2012
ISBN: 978-82-519-2619-5

SE Trøndelag! presenterer landsdelens visuelle histo-
rie i tre bind. Verket tar for seg en periode på over ti 
tusen år – fra sporene etter den første trønder i eldre 
steinalder, og fram til kunst og annen visuell kultur i 
vår tid. Tredje bind omhandler perioden fra 1850 og 
fram til i dag. Her møter vi gjenstander som tydeli-
gere enn tidligere kan oppfattes som ytringer – det 
være seg overhallingen Johs Rians malerier, Hannah 
Ryggens billedvev eller Tore Ommedals lakkerings-
kunst. Skulptur, foto, platecover og klesmoter – det 
visuelle mangfoldet er overveldende. Også de virkelig 
store formatene som utvikles i perioden tas i nærmere 
øyesyn, som kraftverk, bruer og byplaner. Håndver-
ket trer tilbake for industriproduksjonen – ingen 
trenger å strikke sine egne strømper lenger, eller 
bygge sine egne motorsykler – men desto mer inter-
essant er det at noen gjør det. Amcar-entusiaster og 
chopperbyggere er med på å prege den trønderske 
visuelle kulturen, slik også rocken er det. Og kan-
skje finnes det et særpreg i de trønderske ytringene 
– en trøndertøffhet – jordnær og muskuløs; hard-
tslående, men vennlig? SE Trøndelag! gir ny kunn-
skap og gode opplevelser, både under leselampen og 
ute på tur. Verket er en rik kunnskapskilde til bruk 
i skolen, og vil være viktig lesning for studenter og 
fagfolk innen kunst, kultur- og reiselivsfag. For 
kulturforvaltning, -forskning, og næringsliv dekker 
verket et lenge følt savn.

Stian Grøgaard
Edvard Munch. Et utsatt liv.
372 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0253-2
Edvard Munch. Et utsatt liv 
kombinerer et praktisk og et 
estetisk-filosofisk perspektiv 
på sentrale Munch-malerier. 
Kunstnerskapet følges kronolo-

gisk, og tidfester tre vesentlige endringer i Munchs 
måte å arbeide på. Leseren får presentert en aktør bak 
ulike prosedyrer i Munchs kunstnerskap. Prosedyre-
ne avløser hverandre som stadier i et utsatt liv, som 
ikke må forveksles med Munchs biografiske person. 
Det er maleren som er utsatt, og dette livet trenger 
begreper som beskriver de logiske overgangene mel-
lom tre former for malerisk praksis. Avhengigheten 
av begreper gjør denne boka til en «filosofisk bio-
grafi».

Arne Egil Tønset,  
Mæhlum, Ingun A. (Il-
lustratør)
Barentsportretter. En reise 
på tvers
195 sider
Forlaget Press, 2013
ISBN: 978-82-75476805

Denne boka er en reise på tvers - av landegrenser, 
språk og kulturer. Så mye ser annerledes ut nordfra. 
Både forståelse og fordommer avhenger av hvor du 
står og hvem som ser. Menneskene du møter i Ba-
rentsportretter representerer ikke andre enn seg selv, 
men ved å fortelle om livet og tankene deres går det 
kanskje an å si noe mer om hvordan det er å leve i 
nord i dag. Denne boka er tilegnet Barentsregionen 
og dem som bor her.

Bjørn Magnus Berge
Talens makt. Maktens taler.
497 sider
Cappelen Damm, 2013

Å holde en god tale er en kunst. 
Å lytte til gode taler er en opp-
levelse. Å utarbeide gode taler 
er i første rekke et håndverk. 
Boka gir smakebiter av viktige 

taler fra vår nokså nære fortid og samtid, norske og 
internasjonale: bl.a. Hitler og Stalin, Churchill og 
de Gaulle, Gandhi, Kennedy, Luther King, Vaclav 
Havel,  Kofi Annan, Thatcher, Blair og Obama. Fra 
hjemlige trakter bl.a. Wergeland, Bjørnson, Nansen, 
Kong Haakon, Gerhardsen, Willoch, Syse, Kon-
gens, Kronprinsens og Stoltenbergs taler i anledning 
22. juli. I alt presenteres 37 talere, og talene belyser 
og kommenterer hverandre innbyrdes på spennende 
vis. Del 2, Verktøykassen, skisserer et trettitalls 
håndgrep og tips for å skrive gode taler, især  offisielle 
taler, men også taler til andre anledninger.
• Store norske og internasjonale taler, presentert i sin 
historiske sammenheng
• Innblikk i hvordan talene fikk sin utforming
• Taler som har markert milepæler i nyere verdens-
historie.
• Verktøykasse med nyttige virkemidler og tips for å 
bli en god taler 

Espen Schaanning
Lykkens politikk. Fransk 
opplysningstid og synet 
på menneske og straff hos 
Helvetius.
579 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-32100170

Claude-Adrien Helvetius (1715-
71) var 1700-tallets kanskje mest berømte og omdis-
kuterte filosof. Hans bok De l’esprit («Om ånden») 
fra 1758 skapte skandale og ble fordømt av de fleste of-
fentlige instanser. I dag er han nærmest glemt, blant 
annet fordi han aldri fikk noen plass i filosofenes ka-
non. Gjennom å analysere Helvetius’ filosofi forsøker 
Schaanning å vise hvordan opplysningstidens fore-
stillinger om straff var uløselig knyttet til samtidens 
debatter om vitenskap, religion, erkjennelse, moral, 
oppdragelse, samfunnssyn og politikk. I særdeleshet 
betoner han at «lykkens politikk» - prosjektet om å 
gjøre flest mulig mennesker i et samfunn lykkelige - 
også innebærer en «smertens politikk».

Trond Kongsvik
Sikkerhet i organisasjoner 
153 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-32103119

Alle har rett til en trygg og 
sikker arbeidsplass hvor man 
ikke utsettes for uakseptabel ri-
siko for ulykker og skader. Men 

hvordan kan organisasjoner vite om det er sikkert el-
ler sikkert nok? Hvordan kan vi faktisk og praktisk 
gå fram for å forbedre sikkerheten?
I denne boka vil du få innsikt i noen sentrale metoder 
og verktøy for å besvare slike spørsmål inkludert sik-
kerhetsindikatorer, revisjoner, granskninger, rappor-
tering og analyser av sikkerhetskultur. Utgangspunk-
tet for boka er at sikkerhet er en abstrakt størrelse og 
dermed vanskelig å måle direkte. En hovedmotiva-
sjon er å vise hva man ser, men like mye hva man ikke 
ser ved å bruke ulike metoder og verktøy. Boka gir en 
oversikt over og drøfter nyere forskning og sikker-
hetsteorier, og vil være særlig relevant for praktikere 
og studenter innen sikkerhetsfaget.

Erik Fosse
Med livet i hendene. Stem-
mer fra krigssonen.
429 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05406964

En marsdag i 1979 kom den 
unge legen Erik Fosse til Beirut 
for første gang. Det ble starten 

på et brennende engasjement i Midtøsten. I denne 
boka går Fosse bak nyhetsbildet i en urolig region, 
og forteller om en spennende og begivenhetsrik reise, 
fra isolerte fjellandsbyer i Libanon og møter med 
palestinske ledere, til et lutfattig, krigsherjet Afg-
hanistan og palestinske flyktninger under beleiring. 
Overalt handler det om uskyldige menneskers lidelse 
og kamp for rettferdighet. Som lege og solidaritetsar-
beider i over 30 år er Fosse blitt knivstukket, bombet 
og skutt på men han har aldri gitt opp å støtte men-
nesker som kjemper for et bedre liv. Historien til den 
palestinske familien Ramadan fra Gaza går som er 
rød tråd gjennom boka. Bestemor Fatheya måtte som 
18-åring flykte fra Haifa under dramatiske omsten-
digheter da staten Israel ble opprettet i 1947. Famili-
ens historie symboliserer palestinernes situasjon og 
kampen for selvstendighet og et fritt Palestina. Det 
er en kamp som er blitt Erik Fosses egen.

Kristina Johansen
Frykten har et ansikt. Rapport 
fra Colombia.
328 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03293436

Kidnappinger. Drap. Intern for-
drivelse. Grove brudd på men-
neskerettigheter. Gjennom tiår 

med geriljaopprør og brutal statlig undertrykkelse 
har Colombia vært et av verdens mest voldsherjede 
land. Ingen er blitt spart, verken fattig eller rik. I 
dag knyttes det et visst håp til de pågående fredsfor-
handlingene, men voldsnivået er fremdeles uhygge-
lig høyt. Hvordan klarer colombianerne å takle livet 
sitt? Gjennom flere lange opphold i Colombia har 
Kristina Johansen kommet tett på hverdagslivet til 
mennesker fra alle samfunnslag. Villig deler de sine 
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historier med henne og gir oss unik innsikt i hva det 
vil si å leve i frykt. Samtidig får vi en dypere forståel-
se av den blodige og kompliserte konflikten i Colom-
bia og følgene av en kontroversiell sikkerhetspolitikk 
som ikke klarte å bringe fred til landet.

Stein P. Aasheim
Finnmarksvidda – En ski-
etnografisk ferd gjennom 
Sameland
260 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-41923-3

Sammen med tre histori-
kere fra Universitetet i Tromsø har Stein P. Aasheim 
gjennom tre år tilbakelagt flere hundre kilometer på 
ski i indre Finnmark. Kombinasjonen av Aasheims 
refleksjoner og sideblikk og professor Einar Niemis 
faglige tyngde har resultert i en ny litterær sjanger: 
«Skietnografi» – et møte mellom naturopplevelse og 
kulturhistorie, med kulturelt mangfold som rød tråd.

Thor Gotaas
Femmila. Skisportens mann-
domsprøve
542 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-45452-1

Endelig: de lange linjene om 
femmilas historie, fra den gan-
gen løperne gikk med ei sild på 

innerlomma, klar til å smøres utover skiene om det 
skulle glippe, til dagens heseblesende fellesstarter. 7. 
februar 1888 ble historiens første femmil arrangert. 
På startstreken i Holmenkollen sto flere løpere som 
hadde røkt pipe for å utvide lungene. Vinneren, Tor-
jus Hemmestveit, innkasserte gull til en verdi av 400 
kroner. 
Storheter som Thorleif Haug, Matti Koskenkorva, 
Thomas Wassberg og Petter Northug jr. hører na-
turlig hjemme i femmilas historie. Men vel så mye 
handler femmila om sliterne fra landsbygda, de som 
til daglig svingte øksa i dype skoger. Der andre så 
dypsnø og uframkommelighet, så de et levebrød, der 
de slet seg titalls mil frem og tilbake til renn, med 
håp om å vinne solide premier. For å vinne krevdes 
langt mer enn spreke utøvere. Innfallsvinklene vari-
erte. Svenskene sverget til tre meter lange ski, finne-
ne til løse bindinger, nordmenn trivdes best i kupert 
terreng. Og mens noen puttet sild på innerlomma, 
klar til å smøres utover om skiene skulle begynne å 
glippe, valgte andre revefett, fløte og honning. 
Med sprudlende fortellerglede trekker Thor Gotaas 
de lange linjene om femmilas fascinerende historie 
helt frem til i dag.

Ingvald Erfjord, Per Sigurd 
Hundeland, Odd Tore Kauf-
mann og Gina Onsrud
Matte overalt 5a. Matematikk 
for mellomtrinnet. Lærervei-
ledning 5A
163 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-11-01676-8

Matematikken er overalt rundt oss. Matte overalt 
bruker eksempler fra elevenes egen erfaringsverden. 
Elevene arbeider med varierte og meningsfylte opp-
gaver og aktiviteter. Matte overalt vektlegger utfor-
skende aktiviteter, refleksjon, undring og kreativitet 

og gir utfordring til alle elevene. Lærerveiledning 
5A og Lærerveiledning 5B Lærerveiledningene har 
faksimiler av sidene i grunnboka og er lette å bruke 
i klasserommet. På alle oppslag er det læringsmål, 
utstyrsliste, pedagogiske tips og instruksjoner til 
alle oppgavene. Det er forslag til varierte og moti-
verende aktiviteter som passer til innholdet på hver 
side i grunnbøkene, og differensierte opplegg til 
«Mer hjelp» og til «Mer utfordring». Bøkene har 
også mange spennende kopioriginaler til bruk i un-
dervisningen.

Ingvald Erfjord, Per Sigurd 
Hundeland, Odd Tore Kauf-
mann og Gina Onsrud
Matte overalt 5a. Grunnbok. 
Bokmål
144 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-11-01672-0

Matematikken er overalt rundt 
oss. Matte overalt bruker eksempler fra elevenes 
egen erfaringsverden. Elevene arbeider med vari-
erte og meningsfylte oppgaver og aktiviteter. Matte 
overalt vektlegger utforskende aktiviteter, refleksjon, 
undring og kreativitet og gir utfordring til alle elev-
ene. Komponenter i Matte overalt 5: Grunnbok 5A 
og Grunnbok 5B. Grunnbøkene brukes av lærer og 
elever i fellesskap. Bøkene er et nyttig hjelpemiddel 
i klasserommet. Korte, instruktive informasjonstek-
ster med tips og råd til de voksne.

Ingvald Erfjord, Per Sigurd 
Hundeland, Odd Tore Kauf-
mann og Gina Onsrud
Matte overalt 5a. Oppgave-
bok. Bokmål
80 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-11-01791-8

Matematikken er overalt rundt 
oss. Matte overalt bruker eksempler fra elevenes egen 
erfaringsverden. Elevene arbeider med varierte og 
meningsfylte oppgaver og aktiviteter. Matte overalt 
vektlegger utforskende aktiviteter, refleksjon, und-
ring og kreativitet og gir utfordring til alle elevene. 
Oppgavebok 5A og Oppgavebok 5B. Kapitlene i 
oppgavebøkene følger kapitlene i grunnbøkene. Her 
kan elevene i større grad arbeide individuelt, etter at 
fagstoffet i grunnboka er gjennomgått. Oppgave-
boka inneholder mange oppgaver med stor variasjon 
i vanskelighetsgrad.

Cecilie Gitmark, Mette 
Haraldsen og Rune Krogh 
Nøstdal
Norsk for yrkesfag. 1
256 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-34517-3

Læreboka Norsk for yrkesfag 
går «rett på sak» og innehol-

der en tekstmengde som er overkommelig for mål-
gruppa. Det er lagt stor vekt på at språket skal være 
klart og konsist, og at både tekst og oppgaver skal ha 
en tydelig differensiering. Appellerende bilder, ryd-
dige sider, klar layout og friske farger bidrar også til 
å gjøre lærestoffet lett tilgjengelig for elevene. Boka 
legger stor vekt på å formidle norskfaget til elever 
på ulike faglige nivåer. For eksempel tilbys kapitlet 

i korttekst, en kort oppsummering foran hvert kapit-
tel av fagstoffet som skal behandles. Tekstsamlingen 
er stor og variert med et rikt utvalg av sakprosa og 
skjønnlitteratur. Her finner du både klassiske og ny-
ere tekster. Flere av tekstene er lettleste, og noen tek-
ster er knyttet til ulike yrkesfagmiljøer.

Marianne Youmans
How to… redde verden. Og 
hvor du kan gjøre det
156 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-42211-7

Har du lyst til å delta i noe som 
er større enn deg selv? Gjøre 
noe for andre? Brenner du for 

en sak, eller har du en helt spesiell interesse? Har du 
lyst til å møte nye folk, utfordre deg selv eller bare ha 
det gøy? I denne boka får du oversikt over organi-
sasjoner og andre muligheter for å engasjere deg, du 
får gode ideer og massevis av inspirasjon. Finn ut om 
noe passer for deg – om du har en idealist i magen el-
ler bare er nysgjerrig på nye folk og aktiviteter. Boka 
inneholder intervjuer med unge engasjerte, fakta om 
organisasjoner og tips og råd om hvor man kan hen-
vende seg. 

Odin Lysaker
Menneskeverdets politikk. 
Anerkjennelse av kroppslig 
krenkbarhet
205 sider
Abstrakt, 2013
ISBN: 978-82-7935-353-9

Menneskeverd innebærer at 
alle mennesker har lik verdi. 

Men alle behandles ikke likt. Statsløse, for eksempel, 
er menneskerettslig inkludert som medlemmer av 
menneskeheten, men blir sosialt ekskludert ved ikke 
å bli møtt med anerkjennelse. Dette reiser spørs-
mål om menneskets verdi. Denne boka viser ulike 
innfallsvinkler. Axel Honneth hevder at verdighet 
er en status som tilskrives gjennom anerkjennelse. 
Mens tenkere som Giorgio Agamben, Seyla Ben-
habib, Martha Nussbaum, Charles Taylor og Han-
nah Arendt problematiserer dette. I Menneskeverdets 
politikk forankres individets verdighet i menneskets 
eksistensielle grunnvilkår, nemlig kroppen. Siden 
alle mennesker er kroppslige, er de samtidig sårbare 
og avhengig av anerkjennelse. Boka foreslår derfor et 
nytt etisk prinsipp i møte med kriser i dagens globa-
liserte verden.

Erik Martinussen
Drivhuseffekten. Klimapolitik-
ken som forsvant
316 sider
Manifest forlag, 2013
ISBN: 978-82-92866-58-0

Hvorfor: - klarer vi ikke å løse kli-
makrisen, når hele verden snakker 
om den? - øker norske klimag-

assutslipp, når alle politikerne vil ha utslippene ned? 
- fungerer ikke klimakvotemarkedet, når alle økono-
mene vil at det skal fungere? - tror noen at Norge 
kan tjene på klimakrisen? Erik Martiniussen gir deg 
svarene. Han går bak politikernes retorikk og viser 
hvordan klimapolitikken er viklet inn i et skittent 
stormaktspill, der Norge er en av skurkene. Bli med 
jorda rundt; til landsbygda i Bangladesh, flommen i 
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Gudbrandsdalen, vindkraftparker i Kina og klimat-
oppmøtet i København. Drivhuseffekten handler om 
det som ikke fungerer i klimapolitikken, hvorfor det 
ikke fungerer – og om det som faktisk fungerer.

Ole Michael Ellefsen
Revejegerane på Jan Mayen
279 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8311-5

Den erfarne journalisten Ole 
M. Ellefsen fekk ei skattkiste i 
fanget i form av fleire dagbøker 
skrivne av fangstmenn som over-

vintra på Jan Mayen. Året er 1926. 11 menn er isolert 
på ei aude øy mellom alt og ingenting. Klippeøya 
Jan Mayen er nettopp blitt erklært som norsk terri-
torium. Under det ruvande vulkanfjellet Beerenberg 
skal dei klare seg gjennom vinteren i tronge, små 
fangsthytter. Målet er å bli rike på revefangst. Vi føl-
gjer karane gjennom vonbrot, krangel og glede. I de-
sembermørket kjem dei svarte tankane. Snart må den 
eine rømme over fjellet for ikkje å bli slått helselaus. 
Dei kjem i klammeri om jaktrettane og øydelegg fel-
lene for kvarandre. Til slutt dreg Hank, cowboyen frå 
Baltimore, ein Colt.38, klar til å drepe.

Audun Tjomsland
Anders Jahre - hans liv og 
virksomhet
396 sider
Tjomsland media, 2013
ISBN: 978-82-997212-1-9

Anders Jahre (1891-1982) var 
bondegutten fra Lasken i San-

defjord som ble en av verdens rikeste og største skips-
redere. Han hadde den sjeldne egenskapen at han 
både kunne tenke strategisk og handle øyeblikkelig, 
samtidig som han ga rundhåndet av sin rikdom til 
kultur, medisin og humanitære formål. Som 12-åring 
solgte han familiens hest på Kongsberg med over-
skudd, han finansierte jusstudiene sine  med å spille 
poker og han dro til Ibestad i Troms på sin første jobb 
som dommerfullmektig. Anders Jahre var både gå-
tefull og omstridt, fordi han trosset norske myndig-
heter ved å drove en betydelig skipsfart også under 
utenlandsk flagg, mens han selv bodde på Midtåsen i 
Sandefjord. Etter hans død ble hans dødsbo etterlig-
net for et stort millionbeløp. Gjennom en lang etter-
forskning i mange land etter det som ble kalt Anders 
Jahres utenlandsformue, fant boet store verdier. 

Janniche Langseth, Gro 
Lokøy, Hege Lundgren og 
Sidsel Hellesøy
Skills. Helse- og oppvekst-
fag. Engelsk for yrkesfag 
Vg1/Vg2
429 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-40312-3

Skills er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. Skills fokuserer på systema-
tisk steg-for-steg-opplæring av grunnleggende ferdig-
heter, tilpasset opplæring og vurdering for læring. Her 
er varierte og relevante tekster for leseglede og mest-
ring. Boka er skrevet for elever på Helse- og oppvekst-
fag på Vg1/Vg2.

Janniche Langseth, Gro 
Lokøy, Hege Lundgren og 
Sidsel Hellesøy
Skills. Bygg- og anleggstek-
nikk. Engelsk for yrkesfag 
Vg1/Vg2
432 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-40310-9

Skills er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. Skills fokuserer på syste-
matisk steg-for-steg-opplæring av grunnleggende 
ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering for læ-
ring. Her er varierte og relevante tekster for leseglede 
og mestring. Boka er skrevet for elever på Bygg- og 
anleggsteknikk på Vg1/Vg2.

Janniche Langseth, Gro 
Lokøy, Hege Lundgren og 
Sidsel Hellesøy
Skills. Teknikk og industriell 
produksjon. Engelsk for 
yrkesfag Vg1/Vg2
439 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-40314-7

Skills er et engelskverk tilpasset de ulike yrkesfaglige 
utdanningsprogrammene. Skills fokuserer på syste-
matisk steg-for-steg-opplæring av grunnleggende 
ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering for læ-
ring. Her er varierte og relevante tekster for leseglede 
og mestring. Boka er skrevet for elever på Teknikk og 
industriell produksjon i Vg1/Vg2.

John Engeseth, Odd Heir og 
Håvard Moe
Matematikk for yrkesfag. 
Bokmål
288 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-34513-5

Matematikk for yrkesfag følger 
læreplanen Matematikk 1P-Y 

(2013). Læreverket består av alt-i-ett-bok, forenklet 
tilleggsbok, lærerressurs med lærerens digitalbok in-
kludert, samt flere digitale elevressurser. 

Cecilie Lønn
Voces del sur I. Libro de 
ejercicio
262 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0259-4

Voces del sur er en lærebokserie 
i tre trinn i spansk for norsk-
talende: Voces del sur I, Voces 

del sur II, Voces del sur III. Hvert trinn består av ei 
tekstbok og ei arbeidsbok. Samtlige spanske tekster 
i læreverket er oversatt til norsk linje for linje, paral-
lelt med den spanske teksten. Denne tilnærmingen 
fornyer spanskundervisningen det blir lettere å forstå 
spansk, og det går raskere å lære nye ord. Hvert ka-
pittel i tekstbøkene åpner med en sangtekst. Musikk 
er en døråpner inn til ulike kulturer, og sanger gir 
en språklig gevinst vi husker dem lettere enn andre 
typer tekster. Voces del sur I passer for bruk i Spansk I 
(og deler av Spansk II) i ungdomsskolen og videregå-
ende skole, i voksenopplæring og på forkurs i spansk 
ved høyskoler og universiteter.

Leif Arild Steen og Torolf 
Nordbø
Ei slags handbok i sunt 
bondevett
172 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8432-7

Kor mange gongar har vi ikkje 
høyrt tale om at vi bør bruke 

«sunt bondevett»? Men kva er det eigentleg?
I denne morosame og nyttige boka følgjer vi Ryfyl-
ke-humoristane Torolf Nordbø og Leif Arild Steen i 
deira jakt på den praktiske klokskapen som ein kal-
lar sunt bondevett. Finst det eit usunt bondevett? Og 
kan folk som i utgangspunktet ikkje har sunt bonde-
vett, lære å bruke det? Saman med handplukka menn 
og kvinner viser forfattarane kjeldene og ingredien-
sane til det sunne bondevettet. Dette er ei bok full av 
humor og med glimt i auga. Du kan ikkje lære sunt 
bondevett på skulen. Men du kan kjøpe denne boka!

Aage Hauken
Med Paulus i Tyrkia. Reiser i 
en gresk-romersk verden.
241 sider
St. Olav forlag, 2013
ISBN:978-82-7024-273-3

Å reise med Paulus i Tyrkia er 
en kulturreise med store utfor-
dringer, historisk som geogra-

fisk. Å følge apostelen på dette kartet er å bli kjent 
med en stor del av det vestlige Lilleasia, fra Antakya 
på grensen mot Syria til Alexandria Troas ved Hel-
lesponten. Vi reiser samtidig på flere plan, fordi vi 
beveger oss i et gammelt kulturterreng, et som jevnt 
og sikkert er blitt innlemmet i Romerriket. Vi møter 
jøder og romere, kristne og hedninger. Vi ferdes til 
lands som til vanns. Vi møter en opplagt og kamplys-
ten Paulus, en dobbelt syk Paulus, en Paulus i fangen-
skap. Vi kommer både Tyrkia og apostelen nærmere 
ved å foreta denne ekspedisjonen, og vi lærer mye om 
hvordan grunnlaget ble lagt for et kristent Europa – 
og av hvem.

Sven Kærup Bjørneboe
Epilog fra taket
140 sider
ISBN: 978-82-03-35446-5

I Epilog fra taket tar Sven 
Kærup Bjørneboe opp sentrale 
eksistensspørsmål: det ondes 
problem og ulike former for 
livspessimisme og svartsyn. 
Men dette er ingen debattbok, 
heller ingen samling mer eller 

mindre filosofiske essays. Boka er konkret i innhold, 
fragmentarisk, full av sidesprang, til tider prosalyrisk 
i billedbruken. Og - et dystert tema til tross - med en 
god porsjon burlesk humor. Epilog fra taket blir også 
en epilog til hele Kærup Bjørneboes forfatterskap, en 
biografisk-eksistensiell rapport fra øya der han bor, 
Skåtøy.
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Frode Moen
Prestasjonsutvikling. Coac-
hing og ledelse.
235 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0144-3

Hvordan kan man arbeide 
systematisk for å fremme pre-
stasjonsutvikling? I alt arbeid 

der prestasjonsutvikling er målet, enten det er innen 
idrett, kultur, arbeidsliv eller skole, vil det være en 
rekke faktorer som påvirker mulighetene for positiv 
utvikling og vekst. Skal man lykkes i hjelperollen 
som trener, leder eller coach, er det avgjørende at 
man har en bevissthet om hvordan man får best ut-
bytte av ulike læringssituasjoner, og at man arbeider 
systematisk for å påvirke faktorene i de ulike lærings-
kontekstene for å oppnå prestasjonsutvikling. Med et 
helhetlig perspektiv som utgangspunkt for arbeidet, 
ses de forskjellige læringskontekstene i sammenheng. 
Det gir større mulighet for å utnytte potensialet for 
læring og utvikling i alle deler av prestasjonsutvi-
klingsarbeidet, i nært samspill med utøverne.

Eiliv Grue
Kølfogden Hedstrøm. Mysteriet 
i Falkbergets diktning.
96 sider
Fjellheimen Forlag, 2013
ISBN: 978-82-997792-6-5

Noe er sikkert. Han er en av de 
mest forunderlige og gåtefulle 

skikkelser i litteraturen. Drept og stått opp igjen. 
Omflakkende uten bosted. Men alltid tilstede når 
An-Magritt trenger ham. Han kan ri strekningen 
Falun - Gropa i Gauldalen på noen klokkeklemt. 
Han ferdes like ubesvært dag som natt. Han sprenger 
alle grenser for fantasi, fornuft og sanselighet. Han 
kan være fryktet, hard og streng men hans dommer 
er alltid rettferdige.

Ann Kristin Klausen
I ærfuglens rike
Orkana Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-8104-202-5

I denne boka gir forfat-
ter Ann Kristin Klausen et 
bredt historisk bilde av ær-

fuglen i norsk kulturhistorie. Boka inneholder mye 
faktastoff om ærfuglen og fokuserer på den status og 
betydning fuglen har hatt som ressurs i kulturhisto-
risk sammenheng. Menneskelig tilrettelegging for 
hekking, sanking av egg og dun, rensing av dun og 
bruk av egg, dun og kjøtt har variert med tid og sted. 
Men det er også klare fellestrekk til tross for geogra-
fiske avstander. Disse forholdene er en del av det som 
skapte, og fortsatt skaper, en felles kystkultur.

Torunn Berge
Langs silkeveien i Sentral-Asia
126 sider
Omnipax, 2013
ISBN: 978-82-53-03625-0

Usbekistan, Kasakhstan, Kir-
gisitan, Tadsjikistan og Turk-
menistan - fem land langs 
Silkeveien i Sentral-Asia. Byer 

med navn som tatt ut av eventyr fra «Tusen og en 
natt», like eventyrlige i virkeligheten: Samarkand, 

Tasjkent, Bukhara... Fem land med rike naturressur-
ser og store miljøkatastrofer. Med en gammel kultur 
og en blodig historie. Her herjet Djengis Khan og 
Aleksander den store. Marco Polo la ut på sin lange 
reise mot øst, og kinesiske keisere sendte sine ambas-
sadører til Vesten. Tett sammenvevd med landenes 
egen historie er historien om silken, stoffet som først 
ble produsert i Kina for 4500 år siden, og som ga navn 
til dette nettverket av ferdselsårer som kalles Silke-
veien. I tekst og bilder forteller forfatteren om opple-
velser fra reiser på kryss og tvers i disse landene, om 
moderne stater, vakker natur, fantastiske kulturmin-
ner, et blomstrende folkeliv og gjestfrie mennesker.

Rolf Hanoa
Nevrotraumatologi
374 sider
Fagbokforlaget, 2013
ISBN: 978-82-450-1008-4

Nevrotraumatologi gir en over-
sikt over traumesenterets or-
ganisering. Den tar for seg 
behandlingsgangen for trau-

mepasienter, illustrert gjennom ulike kasuistikker 
(skadeeksempler). Teksten er kortfattet og har man-
ge ordforklaringer og kryssreferanser. Boka har også 
et eget kapittel som forklarer spesielle medisinske ord 
og faguttrykk. Nevrotramatologi egner seg som me-
todebok for helsepersonell og ansatte innenfor ulike 
spesialområder og hjelpeordninger, og som supple-
ment til ordinære lærebøker på medisinstudiet. Rolf 
Hanoa er professor emeritus i sosialmedisin ved UIT 
og i helseadministrasjonen ved UIB. Han er overlege 
ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssyke-
hus, Ullevål.

Irene Bergheim
Døren høy og porten vid. 
Salmetoner i norske salme- 
og koralbøker fra reformasjo-
nen til forslag til ny salmebok 
2013
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0051-4

Døren høy og porten vid handler 
om salmer og salmesang. Salmetonene har gjennom 
hundreåra forandret seg i tråd med skiftende musi-
kalske og estetiske idealer, og i kapittel 1-5 beskrives 
denne utviklingen. Framstillinga bygger på skriftlige 
kilder (salme- og koralbøker), og det er lagt vekt på 
å belegge historikken med noteeksempler. Eksem-
pelsamlingen i kapittel 6 viser de fleste av salme-
melodiene som er omtalt i de første fem kapitlene. 
Noteeksemplene fra de eldre koralbøkene er kopiert 
fra originalkildene, og slik gir de også et visuelt bilde 
av notasjonen gjennom tidene. Første søndag i advent 
2013 kan Den norske kirke ta i bruk ei ny salmebok, 
og den historiske framstillinga i Døren høy og por-
ten vid avsluttes med prosessen fram mot denne nye 
salmeboka. I ei tid der mange er opptatt av fornying 
og revisjon er det viktig med kunnskap om fortida.

Asle Skredderberget
Hegnar. Outsider på innsiden.
336 sider
Gyldendal , 2013
ISBN:  978-82-05-45444-6

Smålig, angstbitersk og hevn-
gjerrig. Raus, morsom og uredd. 
Alle har en mening om Trygve 
Hegnar. Og han har en me-

ning om alt. Siden han stiftet Kapital i 1971, har den 
hardtslående redaktøren Trygve Hegnar preget sam-
funnsdebatten. På samme tid har forretningsmannen 
Trygve Hegnar bygget opp en av landets største for-
muer. Ofte har rollene vært blandet. Med hell. Heg-
nar har overlevd en trøblete barndom, flere havarerte 
ekte- og samboerskap og utallige runder i rettsap-
paratet. Alt preller av. Hegnar. Outsider på innsiden 
handler om hvordan Hegnar har kommet dit han er 
i dag, hva - og ikke minst hvem - han har ofret, og 
hva som driver ham. Dette er historien om en lag-
seier der kapteinen har innkassert hele gevinsten og 
all anerkjennelsen.

Liv Helene Willumsen
Dømt til ild og bål. Troll-
domsprosessene i Skottland 
og Finnmark
471 sider
Orkana Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-8104-203-2

Dømt til ild og bål. Trolldoms-
prosessene i Skottland og Finnmark handler om kvinner 
og menn som ble anklaget for trolldom i to nordlige 
områder av Europa for 400 år siden. De ble ført for 
retten, og svært mange av dem endte sine dager på 
et bål. Boka gir nærgående skildringer av hva som 
skjedde under trolldomsprosessene i Skottland og 
Finnmark, der personer av begge kjønn ble utsatt for 
sterkt press og tortur for å få tvunget fram en tilstå-
else. Studien er en bred drøfting av trolldomsproses-
sene som historisk fenomen i to områder der alvor-
lig forfølgelse fant sted på 1600-tallet. Boka er rikt 
illustrert med et variert utvalg av kjente og ukjente 
verk der kunstnere framhever ulike aspekter ved pro-
sessene. 

Grethe Steen Rønning
Rammeplan for barnehagen, 
hva så?
208 sider
Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 978-82-7634-982-5

Rammeplanen skal være ut-
gangspunkt for arbeidet i bar-
nehagen, men det er ingen 

enkel vei fra plan til praksis. Hva innebærer det å 
bruke en rammeplan i barnehagen? Dette er et gjen-
nomgående tema i boka. Boka gir en bred innføring i 
didaktikk. Hva er didaktikk? Er didaktikk relevant i 
en barnehage der barns medvirkning og danning står 
i sentrum? Forfatteren argumenterer for at didaktikk 
kan brukes uansett hva man ønsker å vektlegge i bar-
nehagen. Didaktiske begreper kan også brukes til å 
analysere praksisfortellinger. Danning blir blant an-
net drøftet i forhold til oppdragelse, sosialisering og 
utvikling. Boka henvender seg til alle som skal tolke 
og iverksette en rammeplan i barnehagen. Målgrup-
pen er barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.
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Arne Marius Samuelsen
Formidling av kunst til barn 
og unge.
189 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02190-4

Forfatteren er opptatt av at for-
midling av kunst ikke dreier 
seg om noen fasit og riktige 

svar, men å vise den samme undring, nysgjerrighet 
og vitelyst som skal vekkes hos barna. Denne andre 
utgaven er det oppdatert og noe omarbeidet, en del 
bilder er skiftet ut og noen nye perspektiver og teorier 
er presentert. Kunstformidlingen er en prosess som 
foregår over tid. Dette gjelder enten det er et mu-
seums- eller galleribesøk det er snakk om, eller det 
er kunstmøter via illustrasjoner i lærebøker, kunst i 
billedbøker eller på kunstkort, eller posters i barnas 
vanlige læremiljø. Denne boka loser pedagogen gjen-
nom disse prosessene, og inspirerer til å bli en mer 
bevisst kunstformidler. Boka er skrevet for pedago-
ger som skal dekke hele aldersspennet fra 0 til 16 år. 
Dette skyldes særlig ønsket om å fremme en felles 
grunnholdning til kunstformidling hos de lærerne 
som elevene møter fra barnehage til ungdomsskole.

Asgeir Brekke
Physics of the upper polar 
atmosphere.
384 sider
Springer, 2013
ISBN:978-3-642-27400-8

Dette er den eneste omfattende 
læreboka som dekker spesifikt 
nordlyset som sluttprodukt for 
det som skjer når solvinder tref-

fer den ytre polare atmosfæren. Denne læreboka er 
skrevet for masterstudenter eller doktorgradsstipen-
diater som jobber med polar atmosfærisk fysikk el-
ler studerer møtet mellom solare vinder og jordens 
atmosfære. 

Tor Bomann-Larsen
Svaret. Haakon & Maud – VI
400 sider
Cappelen  Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-38621-4

Dette sjette enkeltstående bin-
det i serien Haakon og Maud 
er i sin helhet viet nasjonens 
skjebnedrama sommeren og 

høsten 1940. Mens Tyskland seiret på alle fronter, 
krøp gode nordmenn til korset og bad om fred og 
samarbeid med Hitler. Alle idealer sto for fall, regje-
ringen skulle avsettes, Stortinget krenkes og Grunn-
loven pulveriseres. 17. mai skulle byttes ut mot 15. juli. 
Haakon VIIs egne landsmenn bønnfalt kongen om 
abdikasjon. Tor Bomann-Larsen skildrer en nasjon 
i fritt fall og en kongefamilie under umenneskelig 
press. Mens kong Haakon og kronprins Olav søkte 
ly for bomberegnet over London, satt kronprinsesse 
Märtha isolert på et sommerslott utenfor Stockholm. 
I Oslo arbeidet sterke krefter for å plassere tre år 
gamle prins Harald på Norges trone.

Arild Raaheim
Råd og tips til deg som skal 
studere
137 sider
Gyldendal Akademisk, 2014
ISBN: 978-82-05-47318-8

Kunnskap om hvordan vi lærer, 
og om hva som påvirker lære-
prosessen, er viktig for vår egen 

læring. Jo mer vi vet om disse spørsmålene, desto 
bedre forutsetninger har vi for å lære. Men kunnskap 
om læring fører ikke automatisk til at vi lærer mer og 
bedre. Vi må gjøre noe med denne kunnskapen. Da 
kan det være greit å få noen konkrete råd og tips om 
hvordan vi skal gå frem. Det er nettopp det denne 
boka handler om. Del 1 er en kortfattet oppsumme-
ring av noe av den kunnskapen vi har om læring og 
hukommelse, og om hva som påvirker læreprosessen. 
Del 2 inneholder en rekke konkrete tips om hvordan 
du kan gå frem for å bedre din egen læring. Disse 
tipsene er organisert under tre hovedtema: «Når du 
arbeider for deg selv», «Når du deltar i organisert un-
dervisning», og «Når du forbereder deg til eksamen».

Grete Brochmann og Knut 
Kjeldstadli
Innvandringen til Norge 
900-2010
Pax forlag, 2014
ISBN: 978-82-53-03593-2

En konsentrert og allsidig beret-
ning om mer enn tusen år med 
innvandring – fra år 900 til 2010. 
Til Norge kom klostermunker, 

hanseater, rallarer, gjestearbeidere, arbeidsinnvan-
drere, flyktninger og asylsøkere. Hvem var de første, 
hvor kom de fra og hvorfor kom de hit? Innvandrin-
gen skaper forandring i arbeidsliv, forvaltning, velferd 
og kultur. Hvilke fag, kunnskaper og skikker har ny-
kommerne brakt med seg? Hvordan ble de møtt her i 
landet? Brochmann og Kjeldstadli har sett nærmere 
på kulturelle forskjeller og på hvordan religiøse og 
kulturelle konflikter blir håndtert. De forteller om 
politiske, juridiske og sosiale endringer som har fulgt 
i kjølvannet av innvandringen. En fruktbar debatt for-
drer solide fakta. Denne boka er spekket med historisk 
kunnskap, relevante analyser og statistikk.

Halvor Bjørnsrud
Den inkluderende fellessko-
len. Læringskraft for elever 
og lærere.
Gyldendal akademisk, 2014
153 sider
ISBN: 978-82-05-46277-9

Et viktig utdanningspolitisk mål 
er at skolen skal inkludere alle 

barn og unge. Det innebærer at lærerne må legge til 
rette for relevante læringsmuligheter for elevene. Halv-
or Bjørnsrud drøfter innsiktsfullt hva dette innebærer i 
dagens skole, og han trekker de nære historiske linjene. 
Drøftingene er knyttet til hvordan en kan fremme me-
ningsfylt læring i kunnskapssamfunnet. Et annet viktig 
tema er hvordan en kan arbeide for å utvikle lærernes 
kompetanse til å gi elevene et godt opplæringstilbud. 
Forfatteren viser leseren betydningen av å være opptatt 
av en inkluderende fellesskole. Samtidig drøfter han 
viktige utfordringer disse idealene møter i dagens skole. 
Boka henvender seg til skoleledere, lærere og studenter i 
lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.

Helene Uri
Språkmagi
130 sider
Kagge forlag, 2014
ISBN: 978-82-489-1571-3

Vet du hva anagram og pan-
gram er? Eller palindrom? Et 
palindrom er ett eller flere ord 
som er like, uansett om man le-

ser dem forlengs eller baklengs. Eksempler på sånne 
ord er rør, regninger, reker og dvd og et eksempel på 
flere ord er Agnes i senga. Hva anagram og pangram 
er, kan du lese mer om i Språkmagi. I Språkmagi fin-
ner du alt som har med språk å gjøre. Her er bl.a. 
grammatikalske huskelister, irriterende og vanske-
lige tungekrølløvelser, språkhistorie, språkkuriosa, 
slang, retorikkøvelser, skriveregler, overraskende 
etymologi, ordliste over bestemors ordforråd, Nor-
ges lengste ord, banning, virkemidler, barnespråk, 
lydmalende ord (for hva sier egentlig reven?), nyord, 
lånord og gamle ord - og ikke minst tips og råd til 
hvordan du kan skrive godt. Og her er flust av mor-
somme oppgaver og øvelser innimellom faktaene.

Linda Lai
Makt og påvirkningskraft. 
Hvordan få gjennomslag på 
jobben.
185 sider
Cappelen Damm Akademisk, 
2014
ISBN: 978-82-02-38199-8

Hva skal til for å få makt og 
påvirkningskraft på jobb? Vi deltar alle i «maktspil-
let», enten vi vil det eller ikke. Og noen lykkes bedre 
enn andre. Boka Makt og påvirkningskraft. Hvordan 
få gjennomslag på jobben forklarer hvordan man kan 
bygge opp makt og påvirkningskraft på jobb. Boka 
beskriver hva som gir makt og hva makten gjør med 
oss, og den gir deg en rekke ulike teknikker for å 
oppnå større påvirkningskraft. I boka beskrives også 
flere titalls eksperimenter som forfatteren selv har 
utført i samarbeid med sine studenter. Eksperimen-
tene demonstrerer hva som skal til for å lykkes med 
å bygge makt og påvirkningskraft i praksis. I denne 
boka gis ikke metoder for å føre andre bak lyset, men 
metoder for å kommunisere – verbalt og nonverbalt 
– på en slik måte at man får bedre muligheter til å få 
gjennomslag for det man ønsker.

Trond Døskeland
Personlig finans
430 sider
Fagbokforlaget, 2014
ISBN: 978-82-450-1488-4

Personlig finans gir et helhet-
lig rammeverk for hvordan 
privatpersoner kan ta bedre 
finansielle beslutninger, og er 

lagt opp rundt følgende to hovedspørsmål: Hvorfor 
trenger vi finansmarkedene? Hvordan oppfører vi oss 
i finansmarkedene? Denne fagboka passer svært godt 
for både høyskolestudenter som tar kurs i finans, fi-
nansielle rådgivere og folk flest som enten trenger el-
ler ønsker bedre oversikt over egen økonomi. Trond 
Døskeland er førsteamanuensis ved Institutt for 
foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole, der 
han blant annet forsker på og underviser i de temaene 
denne boka omhandler. 
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Erik Steineger og Andreas 
Wahl
Nova 9. Naturfag for ung-
domstrinnet
240 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-43152-5

Elevboka er rikt illustrert med 
bilder som bygger opp under 

teksten. Utfyllende lærestoff og morsomme fakta-
opplysninger blir trukket ut i rammer. Viktig lære-
stoff blir repetert i margtekster og oppsummeringen 
bakerst i hvert kapittel. Margtekstene og oppsum-
meringen er gode verktøy for differensiering og re-
petisjon. Til hvert kapittel er det fire oppgavetyper: 
«Les og svar», «Gjør og lær», «Gå videre» og «Dis-
kuter». Forslag og forsøk fins bakerst i hvert kapittel. 
De fleste forsøkene er enkle å utføre og krever lite 
utstyr.

Trond Heum, Kåre Dahl 
Martinsen, Tommy Moum og 
Ola Teige
Alle tiders historie. Fra de 
eldste tider til våre dager. 
VG2-VG3
371 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN:978-82-02-43970-5

Et historieverk som samkjører kompetansemålene. 
Hvert kapittel samordner kunnskaps- og ferdighets-
målene på en oversiktlig måte. Alle kapitler sam-
kjører faglige og metodiske kompetansemål, slik at 
lærere og elever får et komplett læreverk. Til grunn-
teksten er det gjennomgående rammetekster som 
dekker alle punktene i hovedområdet «Historiefor-
ståelse og metoder». Derfor er designet strengt kom-
ponert både med tanke på effektiv lesing og arbeid 
med kilder, ulike forklaringer, historiske personer og 
minnemarkeringer (erindringspolitikk).

Birger Amundsen
Uten Nåde. Isbjørn og 
mennesker på Svalbard.
377 sider
Vigmostad & Bjørke, 2014
ISBN: 978-82-419-1052-4

Det er umulig å vite hvordan 
en isbjørn vil reagere i møte 

med mennesker. På ekspedisjoner og forskningsopp-
hold gjennom førti år har Birger Amundsen møtt 
isbjørn under alle tenkelige forhold. De aller fleste 
møtene har vært fornøyelige. Men det har også hendt 
at isbjørn har slått seg inn gjennom hyttevinduer, 
kommet travende uten å ense knallskudd, kasteknall 
eller rifleskudd i bakken. En morgen våknet Amund-
sen opp med en isbjørnbinne halvveis inne i teltet.

Aage Hauken
Fra ørken til paradis. Gamle 
klostre i Egypt.
239 sider
St. Olav forlag
ISBN: 978-82-7024-295-5

Til Egypt reiser man vanlig-
vis for å se pyramidene i nord, 
templer og graver i Luxor, Abu 
Simbel i syd. Pater Aage Hau-

ken har foretatt en annerledes ekspedisjon i Egypt 

enn det turister vanligvis gjør. Han har dessuten ikke 
vært turist i det hele tatt, men pilegrim til en gammel 
kristen verden - den koptiske, egypternes egen form 
for kristendom. Hovedattraksjonen har denne gan-
gen vært klosterverdenen, særlig de eldste anleggene, 
slik de oppsto da eremitter slo seg sammen og dannet 
fellesskap. Dette skjer i Egypts ørken, eller i grense-
strøkene mellom ørkenen og det grønne beltet langs 
Nilen. Han beveger seg i fortid og nåtid samtidig, for 
vi lever midt i en klosterrenessanse i Den koptiske 
kirke: Gamle steder er blitt gjenreist og har fått nytt 
liv. Det som for noen hundre år siden var risikofylte 
reiser til klostre i forfall - eller rett og slett i ruiner - er 
i dag lett å nå frem til. Klostrene er viktige brobyg-
gere mellom to ståsteder: fortid-nåtid. For kristen-
dommen kan aldri bli historieløs, det er en luksus vår 
samtid gjerne boltrer seg i. Klostervesenet er kirkens 
vertikale akse, den som alltid våker og ber, som søker 
mot høydene, som ikke går trett. De er del av arven 
fra den udelte kirke, fra det første årtusen.

Erna Osland og Elisabeth H. 
Moseng (ill.)
Nasevis. Ei bok om små og 
store nasar
67 sider
Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8339-9

Dette er ei bok full av nasar, 
verdas beste nase, verdas største nase og verdas min-
ste. Og det er ei bok full av kunnskap om nasar, store 
snablar, breie tryne og spisse snutar. Her får du ver-
keleg vite kor nyttig ein nase er, og korleis dei greier 
oppgåva med å dra inn luft. Men kva meir kan nasar 
brukast til enn pusting? For nasar er ikkje berre til å 
puste eller nyse med. Store nasar kan ein dusje med. 
Lange nasar kan ein jakte med. Mens verdas minste 
nase, heilt usynleg, kan brukast til å leite fram ein 
kjærast med. Les og bli nasevis!

Bjørg Gilleberg Løkken
Zeppelin. Lesebok 7 pluss. 
Norsk for barnetrinnet. 
Bokmål
219 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-33937-0

Leseboka vekker leselyst. Utval-
get av litteratur er variert i tema, sjanger og komplek-
sitet. Illustrasjonene støtter tekstene og bidrar til økt 
forståelse og motivasjon, det samme gjør merknader 
med spørsmål underveis i tekstene. Leseboka har også 
kurskapitler hvor elevene arbeider med lesestrategier 
og lærer hva de bør gjøre både før, under og etter de 
har lest en tekst for å få best utbytte av innholdet. Boka 
er tydelig differensiert i to nivåer. Rød farge marke-
rer de enkleste tekstene og oppgavene, mens gul farge 
markerer tekster og oppgaver som er litt vanskeligere. 
Kurskapitler er angitt med grønn farge.

Agnete Nesse
Innføring i norsk språkhistorie
229 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-40048-4

Denne boka presenterer hele 
språkhistorien i Norge, fra de 
eldste runefunnene til de nyeste 
språkendringene i vår samtid. 

Beskrivelsene av de ulike språkhistoriske periodene 

og av språkendringene dekker både talemålet og 
skriftspråket, og bruken av andre språk enn norsk 
diskuteres der det er relevant. Bokas teksteksempler 
lar oss møte et mangfold av norske språkbrukere 
gjennom tidene, som prester, kjøpmenn, bønder og 
forfattere; barn og eldre, kvinner og menn. Målet 
med boka er å vise sammenhengen mellom tidligere 
tiders språk og det språket vi bruker i dag, og å vise at 
språkhistorisk kunnskap er nødvendig for å kunne ta 
kvalifiserte språkvalg. Boka egner seg for bachelor-
studenter i nordistikk og studenter i norsk i GLU, og 
for andre som ønsker å lære om norsk språkhistorie.

E. A. Lukasjova og Frode 
Nilsen
Norsk-russisk fiskeriordbok
360 sider
Norwegian Institute of Food, 
Fisheries and Aquaculture 
Research, 2014
ISBN: 978-5-8033-0979-6

Ordboka inneholder circa 
50.000 fagord og –uttrykk fra følgende fiskeriom-
råder: fiskeribiologi, fangstteknikk, fiskeoppdrett, 
fiskeriøkonomi og fiskehandel, fiskerilovgivning 
etcetera. Det er blitt tatt med i ordboka fagord fra 
noen tilstøtende områder: fiskerioseanografi, fiskele-
tingsteknikk, samt navn på tallrike norske, russiske 
og internasjonale fiskeriorganisasjoner, forkortelser 
som brukes i fiskerinæringen. Ordboka er beregnet 
på forvaltningen, fiskerispesialister, studenter og læ-
rere i norsk, samt oversettere av fiskerilitteratur. 

E. A. Lukasjova og Frode 
Nilsen
Russisk-norsk fiskeriordbok
360 sider
Norwegian Institute of Food, 
Fisheries and Aquaculture 
Research, 2014
ISBN: 978-5-8033-0907-9

Ordboka inneholder circa 
50.000 fagord og –uttrykk fra følgende fiskeriom-
råder: fiskeribiologi, fangstteknikk, fiskeoppdrett, 
fiskeriøkonomi og fiskehandel, fiskerilovgivning 
etcetera. Det er blitt tatt med i ordboka fagord fra 
noen tilstøtende områder: fiskerioseanografi, fiskele-
tingsteknikk, samt navn på tallrike norske, russiske 
og internasjonale fiskeriorganisasjoner, forkortelser 
som brukes i fiskerinæringen. Ordboka er beregnet 
på forvaltningen, fiskerispesialister, studenter og læ-
rere i norsk, samt oversettere av fiskerilitteratur. 

Einar Spurkeland (red.)
Innføring i logistikk og 
transport. For speditører, 
sjafører, transportkjøpere og 
lastebileiere
168 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-45630-6

Boka gir en grundig, pedago-
gisk og praktisk rettet innføring i transport og logis-
tikk, med særlig fokus på landtransport. Det er lagt 
vekt på vise hvordan ulike typer transportoppdrag 
kan gjennomføres på best mulig måte for alle invol-
verte. Hva må transportører, speditører og kunder ha 
oversikt over? Hvilke lover og regler gjelder nasjonalt 
og internasjonalt? Hva skal man kreve av en seriøs 
transportør? Hvordan har digitalisering og interna-
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sjonalisering påvirket transport og logistikk de siste 
årene? Etter en historisk introduksjon til transport-
fagets utvikling i Norge, drøfter boka følgende te-
maer: aktørene i transportsystemet og kravene som 
stilles til disse, transportkunders forventninger, de 
ulike elementene i transport- og oppdragsplanleg-
ging, gjeldende rettsregler, håndtering av farlig gods, 
økonomistyring og sikkerhetsarbeid. Boka kan be-
nyttes både til selvstudium eller som pensum i kurs 
– og fagtilbud ved videregående skoler, fagskoler el-
ler høyskoler. Den vil også ha stor interesse for logis-
tikk- og transportmedarbeidere, grossister, vareeiere 
og ansatte i offentlige etater. Alle forfatterne i boka 
har bakgrunn fra undervisning, kunnskapsformid-
ling og praksis.

Knut Stene-Johansen
Nødinnganger. Studier i 
Asger Jorn. Essay
263 sider
Spartacus/Scandinavian 
Academic Press, 2014
ISBN: 978-82-304-0092-0

Asger Jorn (1914–1973) var en av Nordens største bil-
ledkunstnere. Hans liv var preget av en omflakkende 
tilværelse og en ustoppelig skaperevne. Jorn appel-
lerer i stigende grad til kunstnere så vel som kunst-
interesserte i våre dager. Hans kunst fremstår som en 
invitasjon til å tenke og tale annerledes, om kunsten, 
om livet og om fellesskapet. Med en usvikelig tro på 
maleriets fiksjonskarakter fremstår Jorns bilder som 
nødinnganger, veier til erkjennelse, refleksjon og gle-
de. For mange er Jorns navn først og fremst forbundet 
med etableringen av den fargerike, livsbejaende eu-
ropeiske kunstnerbevegelsen Cobra, og senere med 
avantgarde-bevegelsen Den Situasjonistiske Interna-
sjonale. Nødinnganger – Studier i Asger Jorn er den før-
ste norske, systematiske presentasjonen av Asger Jorn 
i bokform. Boka er rikt illustrert med Jorns fantas-
tiske bilder, og inkluderer noen av hans hovedverk. 
Ved siden av betydningsfulle og kanoniserte malerier 
legges det også stor vekt på Jorns grafikk. At Asger 
Jorn også var dypt inspirert av Edvard Munch – ved 
siden av malere som Klee, Miró, Kandinsky, Picasso 
og Ensor – kommer til uttrykk i flere av bildene. As-
ger Jorn var også forfatter av en lang rekke utgivelser, 
hvor noen er regelrette kunstverk i seg selv, mens 
andre bøker har store vitenskapelige ambisjoner og 
er fulle av sprelske, visjonære tanker.  Den største 
satsningen var en bokserie med 32 store bind om nor-
disk folkekunst gjennom 10.000 år. Av ulike grunner 
er kun deler av dette verket realisert, blant annet en 
storslagen bok om norske stavkirker. Med sitt tidvis 
Jorn-inspirerte språk og ulike eksperimentelle og es-
sayistiske grep søker Nødinnganger – Studier i Asger 
Jorn å forstå Jorns mangfoldige, spektakulære og tan-
kemettede univers på dets egne premisser. Det inne-
bærer å lese Jorn opp mot Jorn: ta fatt i underliggende 
litterære strømninger, ord og begreper, og bevisst la 
bildene tale dem imot. Boka er en hyllest til Asger 
Jorn, en modernist som aldri angret seg.

Kjetil Bitustøyl
Fra Bessebu til Besso
156 sider
Eget forlag, 2014
ISBN: 978-82-303-2767-8

Bessebu er ein av dei eldste 
overnattingsplassane for tu-
ristar på Hardangervidda 

og ligg på sørsida av Nordmannslågen i hjarte av 
Hardangervidda nasjonalpark. Dei fyste fotturistane 
som kryssa Vidda på 1800-talet mellom Mogen på 
Møsstrond og Eidfjord i Hardanger overnatta i den 
gamle steinbua frå 1700-talet. Denne boka trekkjer 
trådane tilbake til den eldste tida rundt Nordmanns-
lågen, tek med historia om Bessebu og aller mest 
– historia om Besso Turisthytte som blei bygt like 
ved Bessebu i 1934, altså for 80 år sidan. Besso er den 
einaste turisthytta på Hardangervidda som har drive 
kontinuerlig stølsdrift sidan oppstarten og driv med 
det framleis. I tillegg kjem fiske og jakt som viktige 
attåtnæringar for turisthytta. Historia om Besso er 
difor unik. 

Lars Laird Iversen
Uenighetsfellesskap. Blikk på 
demokratisk samhandling
168 sider
Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 978-82-15-02337-3

I klasserommet, på skolen, i 
organisasjoner og stater er folk 
uenige, og føler allikevel felles-

skap med hverandre. Ethvert demokrati er et «uenig-
hetsfellesskap». I denne boka utforsker forfatteren 
ideen om uenighetsfellesskap, og diskuterer konse-
kvensene for hvordan vi tenker om demokrati og del-
takelse. Fokus er både store, forestilte fellesskap som 
nasjonen og mindre fellesskap som arbeidsplassen 
eller skolen. Men også det enkelte individ: Vi men-
nesker er mangfoldige og sammensatte: hva om vi ser 
på oss selv som uenighetsfellesskap? «Uenighetsfel-
lesskap» kaster nytt blikk på basisen for samhandling 
og fellesskap, og kritiserer den utbredte ideen om at 
fellesskap hviler på delte verdier. Boka tilbyr en ut-
fordring til vante ideer om nasjonalisme og kulturelt 
mangfold, en undersøkelse av skolen som treningsa-
rena for gode uenighetsfellesskap, og en forståelse av 
hvordan nytenkning og kreativitet er viktig for sam-
handling, demokrati og fellesskap. Boka egner seg 
for studenter i samfunnsfagene, pedagogikk, samt 
alle som er opptatt å ta gode avgjørelser i grupper 
med uenighet mellom deltakerne.

Anne Birgitte Leseth og Silje 
Maria Tellmann
Hvordan lese kvalitativ fors-
kning?
207 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-37838-7

Studenter får sin første erfaring 
med kvalitativ metode gjen-

nom å lese forskning, ikke ved å gjøre forskning selv. 
Forskning basert på kvalitative metoder er utbredt i 
profesjonsfaglige studier, og kvalitativ forskning le-
ses av både studenter og profesjonsutøvere. Samtidig 
er mye usagt om den metodiske fremgangsmåten i 
kvalitative studier, og de valgene forskere står overfor 
i en forskningsprosess. Metodekompetanse er derfor 
viktig, ikke bare for de som selv bruker metodene i 

egen forskning, men også for de som skal lese, vur-
dere og ta i bruk slik forskning. Hvordan forstå og 
vurdere det metodiske grunnlaget i kvalitative fors-
kningsartikler? Hvordan avdekke valgene forskeren 
har gjort ved å lese forskningsrapporter? Hvordan 
utvikle kritisk dømmekraft når viktige beslutninger i 
forskningen er implisitt og innforstått? Boka er skre-
vet for å gi lesere av kvalitative studier kunnskap og 
metodebegreper om prosessen som ligger til grunn 
for den ferdige forskningsteksten. Fokuset er derfor 
på hvordan man kan spore og vurdere forsknings-
prosessen når man leser kvalitative studier gjennom 
utstrakt bruk av eksempler. Eksemplene er særlig 
hentet fra kvalitativ forskning innen helse- og sosi-
alfag. Hvordan lese kvalitativ forskning? er skrevet for 
bachelorstudenter i helse- og sosialfag, men kan også 
egne seg for studenter i andre profesjonsfag.

Gudmund Skjeldal
Nestbest. En personleg 
idéhistorie om bronse, sølv 
og gull
281 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-41227-2

I 1904, i amerikanske St.Louis 
ble gull, sølv og bronse delt ut 
til OL-utøverne for første gang. 

Men hvorfor akkurat disse metallene? Kom idéen fra 
USA? Eller strekker inspirasjonen seg helt tilbake til 
antikken? Eller er tradisjonen mer nærliggende, fra 
kongelige og statlige æresmedaljer? Gudmund Skjel-
dal fikk andreplass på femmila i Holmenkollen 1993 
etter å ha ledet fram til siste kilometeren. Med dette 
skiløpet som rammefortelling gir han oss en person-
lig inngang til historien om gull, sølv og bronse. En 
som vinner bronse er som oftest lykkelig, hun har 
ikke tapt sølvet. Verre da med en sølvvinner, som 
gjerne tenker at han kunne ha vært den olympiske 
mesteren. En Juha Mieto i langrenn, et hundredels 
sekund unna gullet i OL i Lake Placid i 1980. Gull 
er på same tid det fullkomne, og det forbannende. 
Nadia Comaneci turnet til 10.0 i OL i Montreal i 
1976. Hun vant tre gull, som fjortenåring. Etter det 
perfekte, hva gjør man da? Gudmund Skjeldal er idé-
historiker, kritikerrost forfatter og tidligere skiløper 
på landslaget – og den perfekte forfatteren til denne 
historien.

Arnhild Lauveng
Fargofanten
49 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02209-3

Jenny og Jakob leker i sandkassa og har det kjempe-
morsomt, helt til noen store skolejenter kommer forbi 
og ler av dem. Jenny tenker plutselig at hun er barns-
lig, og at den fine byen de har bygget bare er rotete og 
dum. Mens hun sitter i sandkassa og gråter, kommer 
det plutselig en rødoransjelilla fargofant stormende 
ut mellom ripsbuskene! En bok om selvfølelse, og 
om hvordan noen mennesker kan få deg til å føle 
deg veldig liten og dum. I denne fagbokserien blir vi 
kjent med Jenny og tøykaninen hennes, Jakob. Som 
barn flest har Jenny opplevelser som er vanskelige, 
tøffe, triste, glade, og ikke minst vanskelige å forstå. 
Bøkene er en god kombinasjon av eventyr, fakta og 
fag og egner seg til høytlesning for små barn og som 
verktøy til forebyggende psykisk helsevern. Mens 
de fantasifulle eventyrene vekker barnas interesse, 
hjelper faktateksten dem å til å forstå og sette ord på 
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helt vanlige følelser. Fagtekstene gir de voksne tips til 
hvordan snakke med barn om tematikken i eventy-
rene. Hva er det viktig å tenke på i slike samtaler, og 
hvordan kan bøkene og tekstene brukes i hverdagen? 

Arnhild Lauveng
Kommoden kommer
48 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02204-8

Espen har nettopp flyttet inn i nabohuset. Jenny sy-
nes Espen er dum og vil slett ikke leke med han, men 
det er før de blir bedre kjent. Da skjønner Jenny at 
han er lei seg og forvirret fordi alt er annerledes og 
nytt, og fordi han må sove på samme rom som en ra-
sende kommode. Denne boka handler om det å flytte 
og om at ting forandrer seg. Lærdommen er at barn 
bare kan ha ansvar for små ting. De store tingene 
er det alltid de voksne som har ansvar for. I denne 
fagbokserien blir vi kjent med Jenny og tøykaninen 
hennes, Jakob. Som barn flest har Jenny opplevelser 
som er vanskelige, tøffe, triste, glade, og ikke minst 
vanskelige å forstå. Bøkene er en god kombinasjon 
av eventyr, fakta og fag og egner seg til høytlesning 
for små barn og som verktøy til forebyggende psykisk 
helsevern. Mens de fantasifulle eventyrene vekker 
barnas interesse, hjelper faktateksten dem å til å for-
stå og sette ord på helt vanlige følelser. Fagtekstene 
gir de voksne tips til hvordan snakke med barn om 
tematikken i eventyrene. Hva er det viktig å tenke på 
i slike samtaler, og hvordan kan bøkene og tekstene 
brukes i hverdagen?

Arnhild Lauveng
Lille bever
53 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02205-5

Jenny, Jakob og Sara vil gjerne leke og være venner 
med alle barna i barnehagen, men det er ikke alltid 
de får det til. Noen ganger synes de det er veldig van-
skelig å leke med Vegard, fordi han leker så anner-
ledes. Heldigvis får Jenny og Jakob være med Lille 
Bever til beverdemningen hans. Der får de gode råd 
om hvordan de kan finne ut hva som er viktig og fint 
med å ha Vegard i barnehagen. Lille bever er en av 
sju bøker sju billedbøker for barn om helt vanlige 
følelser. I bøkene møter vi Jenny og Jakob. Jenny er 
en jente som går i barnehage og Jakob er tøykaninen 
hennes. I denne boka ser vi at alle barn er forskjellige 
og at noen har større behov for tilpasning enn andre. 
Jenny og Jakob oppdager hvordan en kan finne ut hva 
som er fint og viktig med alle barn. Dette er en bok 
om inkludering. Jenny og Jakob-bøkene er en serie 
som er morsom, for alle barn, og som fokuserer på 
helt vanlige følelser og tanker. Bøkene tilbyr barna et 
språk for å snakke om følelser, og gjennom samtale 
om bøkene kan de voksne rundt barna hjelpe dem 
å forstå følelsene sine. Bøkene er ypperlige verktøy 
for pedagoger, som ønsker å jobbe med forebyggende 
psykisk helsevern for små barn. I likhet med de andre 
bøkene i serien om Jenny og Jakob er det en faktatekst 
bakerst i boka, skrevet direkte til barna, om følelser. 
Faktateksten forklarer og setter ord på temaet som 
blir tatt opp i fortellingen. Kombinasjonen av fortel-
ling og fakta formidler kunnskap om temaet på en 
god måte for små barn. Helt til slutt er det en fagtekst 
til de voksne. Her er det informasjon knyttet til hver 
bok og hvert tema, tips til hvordan en kan snakke 
med barn om akkurat dette temaet, ting det er vik-
tig å tenke på når man skal snakke om akkurat disse 

følelsene, og forslag til hvordan bøkene og tekstene 
kan brukes i hverdagen. Serien om Jenny og Jakob 
er skrevet for barn i barnehagealder og i småskolen. 
Arnhild Lauveng har skrevet og illustrert bøkene. 
Hun er spesialist i klinisk samfunnspsykologi.

Arnhild Lauveng
Glemmefroskene
62 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02206-2

Thea kommer på besøk til Jenny og Jakob. De gle-
der seg veldig, men så blir det ikke noe morsomt. 
Sammen med Thea kommer det nemlig ekle glem-
mefrosker. Glemmefroskene får Jenny til å føle seg li-
ten og dum. I tillegg får de Jenny til å gjøre noen gan-
ske dumme ting. I denne boka lærer Jenny og Jakob 
noe om sjalusi. I denne fagbokserien blir vi kjent med 
Jenny og tøykaninen hennes, Jakob. Som barn flest 
har Jenny opplevelser som er vanskelige, tøffe, triste, 
glade, og ikke minst vanskelige å forstå. Bøkene er 
en god kombinasjon av eventyr, fakta og fag og egner 
seg til høytlesning for små barn og som verktøy til 
forebyggende psykisk helsevern. Mens de fantasifulle 
eventyrene vekker barnas interesse, hjelper faktatek-
sten dem å til å forstå og sette ord på helt vanlige 
følelser. Fagtekstene gir de voksne tips til hvordan 
snakke med barn om tematikken i eventyrene. Hva 
er det viktig å tenke på i slike samtaler, og hvordan 
kan bøkene og tekstene brukes i hverdagen?

Arnhild Lauveng
Tankefisken
61 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02207-9

Jenny har en dum dag i barnehagen. Hun er sur og 
lei seg når hun kommer hjem. Jenny og Jakob setter 
seg i klesskapet, og plutselig er de i en magisk skog. 
Der møter de en tankefisk som lærer dem at de første 
tankene ikke alltid er de riktige. Boka handler om at 
tanker kan styres. Av og til er det lurt å tenke gjen-
nom ting en gang til. I denne fagbokserien blir vi 
kjent med Jenny og tøykaninen hennes, Jakob. Som 
barn flest har Jenny opplevelser som er vanskelige, 
tøffe, triste, glade, og ikke minst vanskelige å forstå. 
Bøkene er en god kombinasjon av eventyr, fakta og 
fag og egner seg til høytlesning for små barn og som 
verktøy til forebyggende psykisk helsevern. Mens 
de fantasifulle eventyrene vekker barnas interesse, 
hjelper faktateksten dem å til å forstå og sette ord på 
helt vanlige følelser. Fagtekstene gir de voksne tips til 
hvordan snakke med barn om tematikken i eventy-
rene. Hva er det viktig å tenke på i slike samtaler, og 
hvordan kan bøkene og tekstene brukes i hverdagen?

Arnhild Lauveng
Drømmeløven
57 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02208-6

Det er en løve løs i butikken! Jenny vil gå på jakt 
etter løven og fange den før den spiser noen. Jakob 
synes det er altfor skummelt, men blir likevel med. 
Han tar med seg knekkebrød i ørene, i tilfelle løven 
er sulten. Noen barn tør nesten alt, sånn som Jenny. 
Andre barn er mer forsiktige, som Jakob. I denne 
boka utforsker Jenny og Jakob det å være modig og 
det å være redd.

Arnhild Lauveng
De blå elgers skog
51 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02210-9

Sara er bestevenninnen til Jenny. Nå er mormoren til 
Sara død, og Sara skal være hjemme hos Jenny hele 
helgen. Sara er lei seg, og vil ikke leke. Ihvertfall ikke 
med en gang. Etterhvert leker hun, men så blir hun 
lei seg igjen. Heldigvis forteller mammaen til Jenny 
eventyret om de blå elgene, og om at det er lov å ha 
alle typer følelser, også når noen dør.

Bjørn Hallvard Samset
De hemmelige partiklene. 
Hvordan verden er skrudd 
sammen
224 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02185-0

Hvis vi tar en bit av verden, 
uansett hva, og deler den i min-

dre og mindre biter, hva ender vi opp med? Kommer 
vi ned til noe grunnleggende som alle disse tinge-
ne er laget av? Og hvis det er sånn, og vi skjønner 
hvordan disse minste tingene oppfører seg, har vi da 
forstått verden? Kan vi da starte fra enkle byggeklos-
ser og jobbe oss oppover til vi har satt sammen trær 
og blomster, dyr og fugler, andre mennesker, biler, 
mobiltelefoner, fotballer, bunadsskjorter og Rubiks 
kuber? Partikkelfysikk - studiet av naturens min-
ste byggesteiner - har en spesiell evne til å fenge og 
fascinere. De siste årene har partikkelfysikk toppet 
nyhetsbildet flere ganger, blant annet da CERN opp-
daget Higgspartikkelen i 2012, da forskere trodde de 
hadde fått partikler til å fly raskere enn lyset i 2011, 
og i 2009 da hele verden en kort stund var redd for at 
verdens største eksperiment, LHC, skulle lage et sort 
hull som kunne sluke jorden. Til nå har vi imidlertid 
manglet en god, oversiktlig og lett tilgjengelig bok 
om partiklene og hvordan det forskes på dem. Bjørn 
Hallvard Samsets bok bøter på dette. Den vil inter-
essere alle som en gang har lest eller hørt en av par-
tikkelnyhetene i norske medier, som leser Illustrert 
Vitenskap, elever og lærere, foreldre og barn - kort 
sagt alle som er nysgjerrige på naturen. Boka er rikt 
illustrert, og presenterer stoffet uten matematikk el-
ler tunge, faglige begrep. Boka dekker alle tema som 
har vært i vinden: Higgspartikkelen, CERN, LHC, 
sorte hull, antimaterie, Big Bang, kvantefysikk og 
mange fler. Fremtiden tas også opp, som hvilke opp-
dagelser vi kan håpe at fysikere gjør i årene som kom-
mer. Hvorfor hevdes det for eksempel at forskere bare 
har oppdaget 4 % av universet? Kan «kvantehealing» 
ha noe for seg, eller er det bare humbug? Bjørn H. 
Samset formidler partiklenes kompliserte verden på 
en inspirerende og lettfattelig måte. Er du nysgjerrig 
på naturen vil du ha glede og utbytte av denne boka.

Astrid Lorenz
Fra de frimodiges leir. Ragna 
Nielsen, født Ullmann – skole-
arkitekt og kvinnereformator
463 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 978-82-03-22271-9

Innsiktsfull biografi om Rag-
na Nielsen, en fremtredende 

kvinne i sin samtid. Dette er et viktig bidrag til vår 
generelle historie. Ragna Nielsen, født Ullmann (1845-
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1924) grunnla den første større fellesskolen i Norge og 
ble en pioner i kvinne- og stemmerettssaken, i hus-
mororganiseringen, i moral- og sivilisasjonskritikken 
fra kvinnehold, i forstadiet til kvinneforskningen og i 
riksmålsbevegelsen. Som medlem av Kristiania kom-
munestyre fra 1901 ble hun en av Norges første kvinne-
lige politikere. Bjørnstjerne Bjørnson ble tidlig en nær 
venn. De samarbeidet tett i fredssaken, i sedelighets-
feiden, i skolesatsingen og i riksmålsstrevet. Camilla 
Collett verdsatte Ragna Nielsens syn på fellesunder-
visningen. Henrik Ibsen var opptatt av Ragnas innsats 
for kvinners høyere utdanning og bifalt hennes tolk-
ning av Bygmester Solness (1892). Jonas Lie beundret 
hennes skole- og kvinnesaksstrev. «De er en af de dyg-
tige, aandsfri Kvinder, som gaar Deres egen Vei, og 
baner Deres egen Skjæbne,» sa han. Astrid Lorenz har 
tidligere skrevet Forstandens lys og hjertets varme (1996), 
om Ragna Nielsens mormor, Conradine Dunker (født 
Hansteen), og hennes mor, Vilhelmine Ullmann. 
Med biografien Fra de frimodiges leir fortsetter hun 
sine studier av slekten og viser dens sterke og selvsten-
dige kvinner - deriblant Ragna Nielsens jevnaldrende 
kusine, kritikeren og publisisten Mathilde Schjøtt - i 
et sosialt og religiøst, kulturelt og politisk felt der de 
forlater «de stummes leir».

Ivo de Figueiredo
ord/kjøtt. Norsk scendrama-
tikk 1890-2000
501 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-34579-2

ord / kjøtt. Norsk scenedramatikk 
1890–2000 er den første samle-

te fremstillingen av dramatikkens historie i Norge. Ivo 
de Figueiredo presenterer de viktigste dramatikerne, 
nærleser tekstene deres og setter dem inn i en videre 
litteratur- og teaterhistorisk sammenheng. Boka er en 
engasjerende fremstilling av den rike, men langt på 
vei glemte, historien om norsk drama mellom Ibsens 
skygge og Fosses lys. I ord / kjøtt kan man blant annet 
lese om dramatikerne Gunnar Heiberg, Knut Ham-
sun, Ronald Fangen, Jens Bjørneboe, Tor Åge Brings-
værd og Cecilie Løveid.

Svein Indrelid
Oppdagelser på Hardanger-
vidda
222 sider
Nord 4, 2014
ISBN: 978-82-7326-108-3

Det er mer enn ni tusen år siden 
et menneske for første gang sat-

te sin fot på Hardangervidda. Gjennom tre hundre 
generasjoner har folk etterlatt seg spor i dette enestå-
ende høyfjellslandskapet – spor som fremdeles kan 
oppdages. Dette er en beretning om forskernes ek-
spedisjoner gjennom snart to hundre år, om undersø-
kelser av boplasser, avfallsdynger og gamle ruiner, og 
om hvordan sporene etter fortidsmenneskene er blitt 
tolket av forskerne. Boka er blitt til som et samarbeid 
mellom forfatteren Svein Indrelid, professor i arkeo-
logi ved Universitetsmuseet i Bergen, og forleggeren 
Svein Nord, som er billedredaktør. Forfatteren har 
drevet arkeologisk forskning på Hardangervidda i en 
mannsalder. Billedredaktøren har gått opp de gamle 
stiene, fulgt i oppdagernes fotspor og fanget inn opp-
levelsen i det landskapet som møtte dem.

Bernt Gran
Hundreår med hodebry. Utilreg-
nelighetens historie
270 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-42099-4

Etter 22. juli 2011 ble galskap og 
straff med ett noe som alle i Norge 
hadde en mening om. Det som før 

var gjenstand for faglige diskusjoner blant en snever 
krets av jurister, rettspsykiatere og politikere, ble noe 
vi snakket om over kaffekopper og kantinebord. Men 
hva vil det egentlig si å være utilregnelig etter da-
gens lovverk, og hvordan har vi kommet frem til den 
definisjonen? I Hundreår med hodebry forteller Bernt 
Gran forhistorien til dagens utilregnelighetsregler – 
et lovverk som knapt har blitt endret siden 1800-tal-
let, men som er et resultat av minst tusen års arbeid. 
En historisk gjennomgang av «galskapens etymo-
logi» kan forklare mye av synet på utilregnelighet 
og galskap frem til moderne tid, og boka beskriver 
også hvordan den norske rettspsykiatrien har fungert 
i de mer spektakulære sakene mot for eksempel Knut 
Hamsun, Sverre Riisnæs og Anders Behring Breivik. 
Selv etter alle vitenskapelige revolusjoner de siste år-
hundrer er det ikke nødvendigvis gitt at vår innsikt 
i menneskelig adferd er bedre i dag enn for 200 eller 
2000 år siden. Spørsmålet om den sinnssyke lovover-
treder er strafferettens evige dilemma, og debatten 
fortsetter.

Olav Nygaard og Petter Pet-
tersen
Matematikk for økonomi-
studenter
528 sider
Fagbokforlaget, 2014
ISBN: 978-82-450-1680-2

Matematikk for økonomistuden-
ter viser på en pedagogisk måte hvordan økonomiske 
problemstillinger kan forstås og løses med matema-
tiske metoder og verktøy. Leseren blir derfor moti-
vert til å lære seg viktige ferdigheter og oppnå bedre 
forståelse av matematikk, samtidig som relevansen 
for økonomifaget kommer klart fram gjennom hele 
boka. Forfatterne forklarer hvorfor regnemetoder skal 
læres, og hvordan de kan anvendes. For å forsterke 
læringen av sentrale temaer er det satt inn spørsmål 
og forklaringer i margen. Etter viktige eksempler er 
det ofte laget en liknende øvingsoppgave som leseren 
kan prøve å løse på egen hånd. Til hvert kapittel er 
det laget flere oppgaver, mange av dem er tidligere 
eksamensoppgaver. God tallforståelse er en forut-
setning for økonomisk tenkning, derfor starter boka 
med tall og tallregning. Deretter viser forfatterne 
hvordan en overfører tallregning til algebra, liknings-
løsning og funksjonslære. Gjennom teori, eksempler 
og oppgaver lærer leseren å bruke disse matematiske 
analyseverktøyene på viktige bruksområder i økono-
mifaget. Boka introduserer derivasjon på en moti-
verende måte. Forfatterne starter forklaringen med 
å belyse hva derivasjon er, både intuitivt og formelt. 
Deretter forklarer de hvorfor derivasjon er et viktig 
begrep både i matematikk og økonomi, før de til slutt 
viser hvordan en finner den deriverte. Matematikk 
for økonomistudenter er tilpasset metodekurset i det 
treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 
men boka kan også brukes i matematikkurs ved andre 
økonomiutdanninger. Appendikset i boka kan brukes 
til forkurs i matematikk eller til å friske opp grunn-
leggende regneferdigheter.

Ida Marie Brown
Jeg løper fra meg selv. Et por-
trett av Triztan Vindtorn
247 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 978-82-03-35628-5

4. mars 2009 døde lyrikeren og 
multikunstneren Triztan Vind-
torn. I sitt velskrevne, men viltre 

portrett av Norges eneste lyriker med slange-tights, 
løvemanke og samlemani, har Ida Marie Brown fan-
get poeten - nesten med hans egen penn. Hun tegner 
Vindtorn i regnbuens farger, med humor og dypt al-
vor. Akkurat slik vi kjente ham. Brown har en for-
tellerstemme som glir som hånd i hanske til Triztan 
Vindtorns egen frodige uttrykksform. Hun forteller 
om hans oppvekst i Drammen, hans familie, hans 
trang til å reise ut, og hans trang til å komme tilbake, 
alltid tilbake til Drammen. Brown presenterer lyrik-
ken hans og mottakelsen av den. Hun viser frem den 
sære og originale og egosentriske Triztan Vindtorn, 
han som aldri kastet en faktura - selv om det ikke all-
tid var så lett å betale dem. For noen ganger falt han, 
andre ganger fløy han, men språkets utspente lerret lå 
hele tiden rett under Vindtorn som et sikkerhetsnett.

Birte Svatun og Åshild Irgens 
(ill.)
Tenkeboka
61 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 978-82-05-45413-2

Vilde og Simon er venner. Men 
hva vil det egentlig si å være venner? Vilde liker av og 
til å være alene. Er det det samme som å være ensom? 
Simon treffer andre barn når han er i Syden med 
mamma. Men er det mulig å få venner når en ikke 
snakker samme språk? Vildes pappa kjøper stjerne-
kikkert, så Vilde og Simon kan se på stjernene. Men 
hva er bak det de kan se – hva er bak stjernene? Birte 
Svatun har skrevet en hverdagsfilosofisk og nær bok 
om ting barn undrer seg over og gjerne vil snakke 
om. Åshild Irgens vakre og humoristiske illustrasjo-
ner gjør boka til en godteskål for både små og store.

Inger Birkeland
Kulturelle hjørnesteiner. 
Teoretiske og didaktiske per-
spektiver på klimaomstilling
246 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-42616-3

Hva kan ensidige industristeder 
lære oss om klimaomstilling? I 

Kulturelle hjørnesteiner presenteres ny forskning og 
nye, teoretiske og didaktiske perspektiver på klima-
omstilling. God klimaomstilling starter hjemme, 
det vil si der hvor folk bor, i skoler og barnehager, 
gjennom utvikling av kultur, kunnskap og læring. 
Her presenteres forskning i og med skoler og barne-
hager i Tinn og Notodden, kommuner med ensidige 
industristeder som har lang erfaring med krevende 
omstillingsprosesser. Forfatteren undersøker hvilke 
betydninger sted har for dannelse og sosialisering, og 
viser hvordan sted kan brukes som en integrerende 
ramme for undervisning om klimaendringer og for 
klimaomstilling. Boka er skrevet for kultur- og sam-
funnsforskere og er i tillegg relevant for undervisning 
i samfunnsfag i lærerutdanningene, i skolen og for 
alle med interesse for stedsutvikling. Inger Birkeland 
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har doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitetet 
i Oslo (2002) og er tilsatt som førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Telemark.

Marianne H. Dragsten
Offentlige anskaffelser. Re-
gelverk, praksis og løsninger
917 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-01521-7

Regelverket om offentlige an-
skaffelser er komplisert og byr 
på mange utfordringer for of-

fentlige innkjøpere. Denne boka viser vei i regelver-
ket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. 
Ved anskaffelser er det offentlige underlagt lov om 
offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med 
forskrifter. Regelverket er omfattende og detaljert. 
Boka gir en utførlig innføring i lov om offentlige an-
skaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser (for-
skrift 7. april 2006 nr. 402), men omtaler også øvrige 
forskrifter som er en del av regelverket om offentlige 
anskaffelser. Boka er en lærebok og et praktisk opp-
slagsverk for alle som arbeider med offentlige anskaf-
felser, enten som oppdragsgiver, leverandør, jurist 
eller andre rådgivere innen fagfeltet. Fremstillingen 
følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt og det 
gis fyldige referater fra praksis fra norske domstoler, 
EU-domstolen og klagenemnda for offentlige an-
skaffelser.

Lars Lenth
Kistefoss træsliberi. Viljen. En 
familiekrønike om grådighet, 
svik, misunnelse, ærgjerrighet 
og kjærlighet
387 sider
ISBN: 978-82-488

Historien om A/S Kistefos 
Træsliberi handler et norsk industrieventyr som ut-
spant seg i en unik epoke preget av teknisk utvikling 
og store samfunnsendringer. Det er fortellingen om 
en ambisiøs og målrettet mann fra bygda som dro inn 
til storbyen og slo seg opp i en tid da sosial mobilitet 
for første gang var blitt en realistisk mulighet i Nor-
ge. Det er fortellingen om menneskene rundt ham og 
etterkommerne hans, om profesjonelle triumfer og 
personlige tragedier, om oppgang og fall, konflikter 
og samarbeid, misunnelse og bedrag. Viljen forteller 
historien fra den spede starten i 1889 frem til i dag, 
fra Anders Sveaas’ tresliperi og svettende arbeidere 
til Christen Sveaas’ museum med vernissasjer og 
champagne.

Randi Andersen
Brakakledde bygningar
151 sider
Museumsforlaget, 2014
ISBN: 978-82-830-5017-2

Brakakledning er ein flett-
verksteknikk med røter langt 

attende i tid. Bygningar kledde med brakje (einer) er 
med rette kalla Hordaland sine kvardagskatedralar. 
Dei har ein særprega kvalitet, anten dei er velhaldne 
eller nedslitne. Kledningsmåten finst nesten berre på 
Strilelandet, med Osterøy som sentrum, men høyrer 
til ein alderdommeleg byggjeskikk med mykje større 
utbreiing tidlegare. Korleis kan det ha seg at ein slik 
primitiv byggjeskikk er halden ved like i dag? I denne 
boka vert den særeigne kledningsmåten sett inn i ein 

historisk samanheng med vekt på utbreiing, bruk og 
på endringar over tid. Skiftande arbeidsmåtar, slik 
som me kjenner dei, fortel i sin tur om læring og tra-
disjonsformidling. Til slutt vert det drøfta kva som 
kan liggja som føringar i ein framtidig verneplan. 
Boka inneheld historiske og nye bilete av brakakled-
ning, kart over utbreiing og register.

Rolf Hobson
Europeisk politisk historie 
1750-1950
486 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-24316-6

Hvordan har demokratisering, 
liberalisering og nasjonalisme 
formet de politiske regimene 

som oppsto i Europa etter 1750? På 1700-tallet fantes 
det en rekke forskjellige politiske regimer i Europa, 
blant annet eneveldet, adelsrepublikker, autokrati, 
konstitusjonelt monarki og føderative ordninger. 
Oppløsningen av standssamfunnets rettslige ulikhet 
var uttrykk for en liberalisering, som sammen med 
demokratiseringen og nasjonalismen skapte nye for-
mer for legitimitet og nytegnet europakartet. Etter 
den franske revolusjonen oppsto politiske regimer 
som påberopte seg demokratisk legitimitet, men nye 
former for despoti oppsto under revolusjonskrigene. 
Utover på 1800-tallet ble imidlertid det konstitu-
sjonelle monarkiet, med et voksende demokratisk 
innslag, den dominerende regimeformen. Samtidig 
utfordret nasjonalstaten de multinasjonale rikene, og 
de europeiske statene eksporterte en form for opplyst 
enevelde til sine oversjøiske kolonier. Nasjonalismen 
skjerpet konkurransen innenfor statssystemet mot 
slutten av århundret, noe som bidro til utbruddet av 
første verdenskrig. De krigførende statene mobiliser-
te ressurser i et hittil ukjent omfang og skapte forut-
setningene for nye totalitære bevegelser og regimer. 
Den første ettpartistaten oppsto i Sovjetunionen 
etter en ødeleggende borgerkrig. Mellomkrigstiden 
ble preget av polarisering mellom uforenlige regimer 
etter hvert som det parlamentariske demokratiet ble 
skjøvet til side i en rekke stater, til fordel for autori-
tære og fascistiske regimer. De ideologiske motset-
ningene formet i stor grad andre verdenskrig, da det 
nazistiske Tyskland forsøkte å etablere et raseimpe-
rium i Europa.

Jens Harald Eilertsen og Kine 
Hellebust
Den store kulturreisen!
254 sider
Margbok, 2014
ISBN: 978-82-93065-49-4

Festspillene i Nord-Norge er 50 
år. Her er fortellingen om den 

store begivenheten. Festspillene ble stiftet i 1964 og 
utviklet seg til å bli selve symbolet på kulturell utvik-
ling i nord. Samme år som Festspillene, kom fødselen 
til en annen viktig kulturinstitusjon, Nordnorsk Kul-
turråd. Disse to ble – på hver sin måte – de sentrale 
utviklere og støttespillere for landsdelens kunstnere 
og kulturarbeidere. Festspillene i Nord-Norge ble 
startet i en tid da landsdelen stod i startgropa for 
en «kulturrevolusjon». Etter over 6000 arrangement 
kan en trygt si at Festspillene gjennom 50 år har gitt 
landsdelen et kulturelt stempel. Ved siden av ar-
rangementene ble «møteplassen» Festspillene den 
sentrale arena og smeltedigel for alle kunstuttrykk. 
Diskusjoner, debatter, jam-sessions og et yrende 

natt- og klubbliv, brakte mangfold og vitalitet til 
Harstad rundt St. Hans, hvert år. Festivalen utviklet 
seg rundt Vågfjordens perle, men var aldri upåvirket 
av landsdelens kunstnere og den kulturelle utvikling 
i resten av verden. Den store kulturreisen! viser en rik 
historie og en spennende framtid. Boka inneholder 
tre deler. Først en historisk framskriving, deretter en 
gjennomgang av alle sjangre; musikk, scenekunst , 
litteratur og visuell kunst. I en siste del har vi inter-
vjuet deltagere på festivalen, fra vertinner til direktø-
rer og ikke minst en rekke kunstnere som får komme 
med gode historier, erindre og kanskje «mimre», men 
mange gir også framtiden oppmerksomhet.

Kåre Kverndokken (red.)
101 skrivegrep. Om skriving, 
skrivestrategier og elevers 
tekstskaping
361 sider
Fagbokforlaget, 2014
ISBN: 978-82-450-1577-5

Å forløse ideer hos elevene og 
sette dem i stand til å kompo-

nere gode tekster – det er noe av hensikten med den-
ne boka og dens repertoar av skrivegrep. Alle de 101 
skrivegrepene er utformet som konkrete og praktiske 
råd og opplegg. Grepene er forankret i aktuell skri-
veforskning, og boka bygger bro mellom akademisk 
teori og klasserommets praksis. Den er ment å gi læ-
reren og lærerstudenten grunnlag for en rik og variert 
skrivemetodikk. De konkrete skrivegrepene gjør at 
boka fungerer som en håndbok i skriveundervisning. 
I tillegg kan du lese om:
• skriving som grunnleggende ferdighet
• skriving som prosess og produkt
• bruk av eksempeltekster
• skrivepedagogikkens utvikling
• sakprosaskriving
• nynorskelevens identitet som sidemålsskriver
• lærer- og skoleledersamarbeid om styrking av skri-
veundervisning i alle fag
• og mye mer.
101 skrivegrep er en skattkiste for alle som skal job-
be med å utvikle elevers skrivekyndighet i hele det 
13-årige skoleløpet.

Rannfrid Thelle
Oppdagelsen av Babylon
208 sider
Spartacus, 2014
ISBN: 978-82-430-0833-5

Etter å ha ligget sunket i jorden 
i over 2000 år ble restene av Ba-
bylon gravd fram av arkeologer 
på begynnelsen av 1900-tallet. 

Byen er omspunnet med en rekke myter og har en 
helt særegen plass i vår kultur, å tross av sin plass i 
den fjerne fortiden. Byen er særlig kjent for Babels 
tårn, og gjennom uttrykk som «babelsk forvirring» 
og « det babylonske fangenskapet». Helt fra sivilisa-
sjonens vugge har den vært forbundet med impone-
rende murer og lusuriøse hager. Men kort etter sin 
blomstringstid ble denne oldtidens metropolis be-
gravd og glemt. Isteden overtok Babylons renommé 
som en overflodens og ondskapens by, formet av 
Bibelens forestillinger. Hvorfor fortsetter Babylon å 
fascinere helt inn i vår egen tid? Babylon kommer til 
uttrykk selv i samtidens popkultur: som romskipet 
Nebuchadnezzar i filmen Matrix, in popkulturens 
sanger og i romantitler. Vi bygger stadig høyere byg-
ninger og tårn, enten det er i Dubai, Shanghai eller 
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New York. Hvorfor fungerer Babylon så godt som 
metafor, til å beskrive motstandere og fiender med 
deres makt og ambisjoner, deres ondskap og forfall? 
For å svare på disse spørsmålene tas leseren med på 
en oppdagelsesferd gjennom kildene til de mange 
forestillingene om Babylon gjennom tidene, fra Bi-
belens og andre antikke tekster til ruinene arkeolo-
gene gravde fram for et århundre siden.

Truls Synnestvedt
Shetlandslarsen. Helten som 
kom hjem
184 sider
Bodoni forlag, 2014
ISBN: 978-82-7128-727-6

Leif Larsen var den første som 
ble valgt av de menn som hadde 
seilt sammen med ham, og det 

viste seg at han skulle bli den beste skipper av dem 
alle sammen. Han viste seg å være en røff og used-
vanlig våken leder med et absolutt usvikelig mot og 
velsignet med en blanding av tillitsfullhet, freidighet 
og hell som brakte ham helskinnet gjennom det ene 
eventyret etter det andre. Ved krigens slutt sto han 
som den nesten uvirkelige helt i en lang rekke legen-
dariske historier i Norge, og ble dyrket som en gud av 
mannskapene. Hans britiske kolleger så på ham med 
begeistring og beundring.

Bente Fønnebø
Kunstneriske bevegelser i 
barnehagen. De yngstes 
forgivning, bildeskaping og 
verksteder
287 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-40627-1

Kunstneriske bevegelser i bar-
nehagen handler om barns, barnehagepersonalets 
og barnehagelærerstudenters kunstneriske ressurser. 
Den utfordrer diskurser om bildeskaping, formgi-
ving, kunst og håndverk i utdanning og barnehage. 
Boka er skrevet til kunnskapsområdet kunst, kultur 
og kreativitet i barnehagelærerutdanningen. Boka 
er gjennomillustrert og viser eksempler på hvordan 
de yngste barna uttrykker seg i kunstneriske former. 
Et viktig gjennomgangstema er hvordan estetiske 
hendelser kan se ut for ett- eller toåringer. Boka reiser 
debatt om hvordan estetiske læringsprosesser kan være 
en del av barnehagens omsorg, lek og læring. Hvordan 
tilrettelegge for de yngste barnas kroppslige og ikke-
verbale uttrykksmåter der spontanrabling, kroppslig 
bildeskaping og lek med rom, form og design inngår? 
Kunstneriske bevegelser i barnehagen består av fire 
deler:
• Danning og omsorg i lek og læring
• Improvisasjon i barnehage og utdanning
• Bærekraftige tenkninger i kunstfag
• Verksteder og estetiske læringsprosesser
Boka henvender seg til ledelsen og personalet i bar-
nehagene, forskere innenfor både pedagogikk og 
kunstfag, barnehagelærerutdannere samt studenter i 
barnehagelærerutdanningen.

Heidi Kristine Grønlien, Cato 
Tanberg, Kristin Glørstad 
Tsigaridas og Leif Ryvarden
Bi 2. Biologi. Bokmål
446 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 978-82-05-45162-9

BI 1 og BI 2 består av grunnbø-
ker, studiehefter og fagnettsted. 

Det er et faglig solid læreverk, samtidig som bøkene er 
skrevet med tanke på elevenes forkunnskaper. Prak-
tisk arbeid er en viktig del av faget. Både i bøkene og 
på nett finner du mange og gode oppgaver.
• Grunnbok med solid fagtekst, flotte bilder og illus-
trasjoner, stikkordsliste, begrepsforklaringer, over-
sikt over latinske og greske ord og uttrykk, oversikt 
over enheter og grafisk illustrasjon av de seks rikene.
• Studiehefte med elevforsøk, oppgaver, forslag til 
foredrag, feltbiologiske metoder, beskrivelse av de 
viktigste økosystemene, systematisk oversikt i stikk-
ordsform med mer.
• Brukervennlig nettside med prosjekt- og gruppe-
oppgaver, differensierte oppgaver og fordypnings-
stoff, animasjoner og interaktivt innhold med mer. 
Passordbeskyttede lærersider med blant annet prøve-
forslag, tempoplaner og lignende.

Knut Aukrust og Dorte 
Skulstad
Spania og vi. Nordmenn før 
oss
394 sider
Novus, 2014
ISBN: 978-82-7099-790-0

Boka er bygget opp omkring ni 
fortellinger som trekker fram 

personer og hendelser som har vært oversett, glemt 
eller fortiet i offentligheten. På La Gomera troner 
fortsatt familien Olsen som konger med makten og 
æren, men reder Thoresen fra Tjøme var førstemann 
på øyene. Et av Spanias største trelastselskapet ble 
grunnlagt og drevet av nordmenn i over 150 år, men 
knapt noen husker i dag deres virksomhet. Klippfis-
ken fra Vestlandet ga mat til millioner av spanjoler i 
regi av utvandrere fra Bergen. De slo seg ned i Bilbao 
og omegn på 1840-tallet. En av dem var hemmelig 
agent ved forhandlingene om Norges handelsav-
tale med Spania, uten svensk innblanding, i 1892. På 
forunderlig vis har appelsiner blitt et norsk symbol 
kombinert med ski, snø og påskefeiring, takket være 
utvandrende nordmenn i Valencia. Prinsesse Kristi-
nas reiste fra Tønsberg i 1257, for å giftes med prins 
Felipe, bror av kong Alfonso X av Castilla, dreide 
seg om religion, politikk og romantikk, til begeist-
ring og ergrelse både i Spania og Norge fram til vår 
egen tid. Boka handler dessuten om norske konsuler 
og visekonsuler, om kampen mot lepra, om frivillige 
nordmenn i den spanske borgerkrigen og til slutt 
fortellingen om Thor Heyerdahls siste stopp, på Ka-
nariøyene hvor han oppdaget pyramider. De mange 
som søker til Spania i dag inngår i en lang historie. 
Å kjenne til denne historien og vite at vi er ledd i en 
større kontinuitet har en egen verdi. Spanjolene åpnet 
sitt land for nordmennene som dro dit «før oss». Det 
var ikke så mye å hente for alle i Norge den gangen, 
og Spania lokket som mulighetenes land. I våre dager 
er bildet annerledes, og arbeidsledige sørfra søker en 
framtid i Norge. Det er vår tur til å åpne dørene for 
spanjoler i krise. Hvordan tar vi imot dem?

Gjermund Kolltveit
Jordas skjulte toner. Musikk 
og instrumenter frå steinalder 
til vikingtid
87 sider
Ford, 2014
ISBN: 978-82-998452-7-4

Jordas skjulte toner handler om 
klangene fra før dagens musikkhistorieskriving be-
gynner. Den bringer oss nærmere musikken og in-
strumentene som ble brukt i steinalderen og fram-
over til vikingtida. Kolltveit åpner en dør til en hittil 
lukket verden. Stoffet er spennende og systematisk 
presentert i en gjennomillustrert og tiltalende bok, 
som er underholdende skrevet. En ekstraordinær fag-
bok for unge og voksne med interesse for forhistori-
ens toner og lydredskaper.

Kjetil Bergman Olsson
Lykkens pris. Snus. Historien, 
rusen og nytelsen
221 sider
Juritzen, 2014
ISBN: 978-82-8205-711-0

Snus er mye mer enn bare to-
bakk. Snus er lykke. Snus er 

nytelse. Snus er trøst og snus er premie. Snus er av-
hengighet og snus er identitet. Snus er tobakk med 
en framtid! Lykkens pris er en hyllest til snusen og 
den deilige rusen. Her kan du lese alt om snus, som 
viktige fakta om stoffet: Hva er egentlig snus? Hva 
består stoffet av? Du får svar på spørsmålet om hvor-
dan, og ikke minst hvorfor, vi mennesker begynte å 
snuse, samt hele historien om snus – fra Christoffer 
Columbus oppdaget tobakken fram til våre tiders 
pent innpakkede og hippe porsjonssnus.

Sigmund Aas og Thomas 
Vestgården
Skammens historie. Den 
norske stats mørke sider 
1814-2014.
319 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-38839-3

Intet sted i verden i dag er til-
liten til myndighetene større 

enn i de skandinaviske landene, og dette gjenspeiler 
seg også i hvordan vi skriver, opplever og ikke minst 
feirer vår egen nære fortid. Mens vi feirer 200-års-
jubileum for grunnloven retter derfor denne boka et 
kritisk søkelys mot vår egen stat. Dette er de svakes 
norgeshistorie. En motvekt til seierherrenes historie 
med sitt fokus på kriger, konger og de kapitalsterke. 
Denne boka binder det hele sammen til en historie 
over norgeshistoriens mørkere sider. Forfatterne 
ønsker å utfordre den allmenne oppfattelsen av det 
uskyldsrene Norge. Nei, det er ikke typisk norsk å 
være god, det er typisk norsk å ha det godt. Kjente og 
ukjente skampletter i norgeshistorien belyses og set-
tes inn i en historisk kontekst. I tråd med en moderne 
forståelse av menneskerettighetene vil vi fokusere på 
statens rolle i utvidet forstand, det vil si ikke bare 
statens handlinger, men også fravær av handling.
Forfatterne har valgt Norges tid som stat med egen 
grunnlov og frem til dens kommende 200-årsjubi-
leum (1814-2014) som tidsmessig avgrensning. Boka 
vil være en sterk og i øyenfallende kontrast, motvekt 
og modererende stemme til den forventede generelle 
selvhyllesten.
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Knut Halvorsen
Velferd. Fra idé til politikk for 
et godt samfunn.
344 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-44345-0

Velferd er et kjernebegrep i so-
sialpolitikken. Likevel er det 
overraskende hvor liten interesse 

det har vært for å begrepsfeste termen og dens mange 
dimensjoner. Knut Halvorsen tar i denne boka for 
seg velferdsbegrepet og viser hvordan det har blitt 
anvendt både i moderne tid og langt tilbake i his-
torien. Forfatteren redegjør for en mer presis defini-
sjon av velferdsbegrepet, drøfter bredt ulike mål på 
velferd og hvilke føringer dette bør ha for sosialpo-
litikken. Hvilke verdier realiseres i et samfunn som 
kalles et velferdssamfunn? Er det markedet, staten 
eller sivilsamfunnet som er best egnet til å fremme 
velferd? Er økonomisk vekst og «arbeid for alle» for-
enlig med realiseringen av velferdssamfunn i vestlige 
land? Hvilke berøringsflater er det mellom velferd, 
det gode liv og lykke? Boka er aktuell for studenter 
i sosial- og velferdsfag, samt sosiologi og andre sam-
funnsfag hvor kunnskap om velferdssamfunnet og 
sosialpolitikken står sentralt.  

Inger Karin Røe Ødegård
Pedagogisk entreprenørskap i 
lærerutdanning. En framtids-
rettet læringsstrategi.
168 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-44660-4

Entreprenørskap i utdannin-
gen er blitt et fenomen på den 

internasjonale politiske agenda, og beskrives som 
en nøkkelkompetanse i et fremtidsperspektiv. På 
dette grunnlaget har policydokumentene over flere 
år gitt lærerutdanningen en framtredende rolle og 
betydning i å kvalifisere framtidige lærere som har 
entreprenøriell kunnskap, ferdigheter og holdninger. 
Policyen gjenspeiler seg imidlertid ikke i utstrakt 
grad i lærerutdanningens praksis. Begrunnelsene for 
dette er bl.a. manglende kunnskap og kompetanse 
om pedagogisk entreprenørskap hos utdanningens 
ledelse og lærere. Denne boka fokuserer derfor på 
pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanningene. 
Målet er å bidra til større forståelse og kunnskap som 
kan stimulere til implementering av temaet i lærer-
utdanningens kontekst. Forfatteren formidler kunn-
skap om hva entreprenørskap i lærerutdanningen kan 
innebære ved å belyse og analysere entreprenørskap 
som et multidisiplinært fenomen. Hovedfokuset ret-
tes imidlertid mot den pedagogiske fagdisiplinen. 
Videre utdypes begrunnelsene for entreprenørska-
pets pedagogiske og didaktiske plass i lærerutdan-
ningens kontekst. Røe Ødegård problematiserer 
avslutningsvis hvordan pedagogisk entreprenørskap 
kan implementeres og gjennomføres i lærerutdan-
ningene.

Carsten Jensen og Anders 
Sømme Hammer
Alt dette kunne vært unn-
gått. En reise gjennom det 
nye Afghanistan.
182 sider
Forlaget Press, 2014
ISBN: 978-82-7547-706-2

På det meste var 150 000 utenlandske soldater utplas-
sert samtidig i Afghanistan. I 2014 forlater de landet. 
Det er ikke fordi det har blitt fred. Vesten har gitt 
opp å knuse Taliban, og demokratibyggingen har ha-
varert. I løpet av en kort periode skjer det nå enorme 
maktforskyvninger og krigsherrer står parate til å 
fylle tomrommet etter utlendingene. Danske Car-
sten Jensen og norske Anders Sømme Hammer har 
på egen hånd reist i noen av Afghanistans mest uroli-
ge områder og møtt dem som blir igjen i krigen, blant 
annet krigsherrene og militsene som opererer utenfor 
enhver kontroll. Kvinnene som trodde på utlendin-
genes løfter om frigjøring og likestilling. Familier 
som har mistet barn i NATOs bombeangrep, og et-
terlatte til dem som har lidd den såkalte martyrdøden 
i kamp mot utlendingene og den afghanske staten. 
Dette er historien om det nye Afghanistan.

Per Fuggeli
En lesebok. Tekster i utvalg 
1969-2014
575 sider
Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 978-82-15-02091-4
 
Per Fugellis mest betydnings-
fulle tekster er for første gang 
samlet mellom to permer. «Ikke 

vær et 1-tall på jorden. Bry deg om flokken din.» Slik 
lyder essensen i Per Fugellis budskap. I snart 50 år 
har han forført og provosert med sitt menneskesyn 
og samfunnshåp. Gjennom tekstene sine har han 
«misjonert» for: 
- et samfunn med rettferdig fordeling av makt, ver-
dighet og frihet 
- en helsetjeneste som tar godt og like godt vare på alle 
I ordkunsten hans er det ikke bare alvor, men også 
lekelyst, raushet og latter. En lesebok samler Fugellis 
beste tekster: «resepter mennesket og flokken har godt 
av». Fire utvalgte fagfeller (Jan Frich, Anne Kveim 
Lie, Kirsti Malterud og Steinar Westin) kommenterer 
hovedområdene Fugelli har vært engasjert i.

Runar Bakken
Frykten for alderdommen. 
Om å eldes og leve som 
gammel.
219 sider
Res Publica, 2014
ISBN: 978-82-8226-053-4

Frykten for å eldes og å bli 
gammel er kulturhistorisk for-

bundet med at gamle i førmoderne samfunn - di-
rekte eller indirekte - kunne bli tatt livet av da de ble 
«ulønnsomme munner å mette», og i dag fordi den 
offentlige finansieringen av velferd til gamle er truet. 
Vår frykt for alderdom har historisk skapt ulike fore-
stillinger av hva det innebærer å eldes og leve som 
gammel, og det bildet som i dag dominerer - fore-
stillingen om den gode alderdom - er formet av et 
liberalistisk, postmoderne tankegods: Hvis hver og 
en av oss er aktive og passer på hva vi putter i oss, vil 
alderdommen kunne bli god. Dette angstdrevne tan-
kespinnet minner om middelalderske mirakelkurer, 
og er drevet frem av behovet for å redusere offentlige 
utgifter. Men det er en grense for alt, ikke minst er 
det en grense for hvor god alderdommen i seg selv 
kan være.

Nancy Coleman og Nanna 
Løkka (red.)
Kvinner i vikingtid. 
381 sider
Scandinavian Academic Press, 
2014
ISBN: 978-82-304-0129-3

Tradisjonelt har forskningen om 
vikingtiden konsentrert seg om 

det mannlige universet. Kvinner og kvinneliv som 
studieobjekt har for det meste handlet om husfrue- 
og morsrollen. Men kvinnene i vikingtiden spilte 
ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsak-
tører. Denne tverrfaglige antologien ser på kvinnenes 
aktiviteter i en samfunnsmessig kontekst. Hvilke so-
siale posisjon.er kunne kvinnene inneha? Hvilke mu-
ligheter og rettigheter hadde de? Og kunne de være 
mektige på samme måte som mennene? Bidrags-
yterne er fra ulike fagfelt: arkeologi, historie, religi-
onshisorie, filologi og litteraturvitenskap. På hver sin 
måte problematiserer de den stereotype fremstillin-
gen av vikingtidskvinnen og bringer ny kunnskap om 
ulike kvinneroller i et samfunn der ikke bare men-
nene hadde innflytelse og politisk makt.

Gunhild Kværness
Leve dialekten. En språkreise.
290 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-45256-8

Vi har mye å takke Alf Prøysen 
for. Hans talemål var blant an-
net med på å bane vei for at In-
grid Stenvold i dag får bruke sin 

nydelige Målselv-dialekt på Dagsrevyen. Slike lange 
og fine tanker får leseren i Gunhild Kværness bok 
om nordmenns kanskje største velsignelse og forban-
nelse: dialekten. Leve dialekten er en bok om språk og 
følelser. Der foreldregenerasjonen ofte kunne opple-
ve dialekt som en kilde til skam og sjenanse, knyttes 
den i dag oftere til stolthet og opphav, identitet og 
personlighet. Og interessen for vår egen språkbruk 
er stor og voksende. Lite er tilfeldig når det gjelder 
hvordan vi velger å snakke. Nesten alt har sin forkla-
ring. Hvert kapittel tar for seg ulike sider ved det å 
snakke, slik som identitet, toleranse, knoting, forstå-
else og status. Dette er forhold som spiller sammen 
og som til syvende og sist er bestemmende for måten 
vi snakker på. Norge er et langt land med høye fjell 
og trange daler. Med andre ord: et land med perfekte 
vekstvilkår for dialekt og mangfold. Leve dialekten er 
en vandring i dette landskapet - en klok og tilgjenge-
lig bok som tar hele Norge i bruk, skrevet for og om 
folk flest. Boka inneholder samtaler med blant andre 
Therese Johaug, Kari Bremnes, Jon Eikemo og Ve-
gard Ulvang.

Jørgen V. H. Stenersen
Gifter og hvordan de virker. 
Om naturlige og kunstige 
giftstoffer i naturen.
185 sider
Yrkeslitteratur, 2014
ISBN: 978-82-584-0625-6
 
Mulige virkning av giftstoffer 
og forurensninger er en opplagt 

kilde til allmennhetens engstelse, men er problema-
tisk å skrive om for den ansvarlige journalist fordi 
kunnskapsnivået i samfunnet er såpass lavt. Forskere 
trenger penger og gjerne litt medieomtale og stiller 
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gjerne opp med sine utpønskede hypoteser, men kla-
rer ikke alltid å formidle at det bare er hypoteser. For 
tiden er det en sterkt utbredt helseangst knyttet til 
mat syntetiske kjemikalier og giftstoffer. Toksikolo-
ger og andre fagfolk har store problemer med å si det-
te er ufarlig fordi det er mange historiske eksempler 
på at medikamenter, industrikjemikalier og nærings- 
og nytelsesmidler er mye farligere enn først antatt. 
Best å være på den sikre siden! Boka har en biologisk 
vinkling. Andre bøker er vinklet mot yrkestoksiko-
logi, medikamenter, mat, menneskeproduserte foru-
rensninger osv. Målgrupper for boka er derfor biolo-
ger i ulike studieretninger og yrker, miljøvernere og 
selvsagt journalister som trenger basiskunnskap om 
naturlige gifter og menneskeskapte forurensninger. 
Miljøorganisasjonene gjør en viktig jobb ved å høyne 
bevisstheten om forurensninger i miljøet og tilset-
ningsstoffer i mat. Imidlertid provoserer de fagfolk 
ved å legge for dagen mangel på basiskunnskap. I ste-
det for å spille på lag med dem kommer de derfor ofte 
i et motsetningsforhold til dem. Journalister forster-
ker inntrykket av uvitenhet ved å velge unøyaktige 
ord når de skal aktualisere og dramatisere. Hensikten 
er selvsagt at dette eller hint skal høres mest mulig 
skummelt ut. Journalister skjelner heller ikke alltid 
mellom de tre nivåene: en løs hypotese, en solid teori 
og en godt etablert sannhet.

Berit Nordstrand
Sukkerkok i hodet. En fortel-
ling om hvordan maten vi 
spiser kan få en helt fin dag 
til å bli skikkelig teit.
63 sider
Fraiva, 2014
ISBN: 978-82-999043-2-2

Det skulle være en morsom tivolitur, men dagen en-
der i kaos. I Sukkerkok i hodet møter vi de tre ven-
nene Erle, en modig, rød blodcelle, Luke, en ivrig, 
hvit blodcelle og Perle, en utålmodig fettcelle. På sin 
ferd gjennom kroppen oppdager de at kroppen har 
spist feil mat. Heldigvis kan de redde dagen og gi 
kroppen maten den trenger for å vinne verdens tøf-
feste tøykrokodille. Sukkerkok i hodet er en underhol-
dende historie hvor handlingen skjer inne i kroppen, 
og hovedpersonene er kroppens celler. Boka gir små 
og store svaret på hvorfor sunn mat er viktig, også 
på dager fylt av fest og moro. Boka inneholder også 
gode kostholdsråd og inspirerende oppskrifter på 
hverdagsmat som holder konsentrasjonen og hu-
møret oppe. Lege, forfatter og seksbarnsmor Berit 
Nordstrand er lidenskapelig opptatt av å formidle 
små matgrep som gir stor effekt. Gjennom 23 år har 
hun fordypet seg i medisinsk litteratur om kosthold 
som ledd i behandling. Sukkerkok i hodet er basert 
på historier Nordstrand har fortalt pasienter og egne 
barn for å forklare sammenhengen mellom mat og 
trivsel. Nordstrand er forfatteren bak suksessene Mat 
med mer, Mat til sinns og 12 uker. Sukkerkok i hodet er 
hennes første barnebok.

Torkil Berge, Lars Dehli og Elin 
Fjerstad
Energityvene. Utmattelse i 
sykdom og hverdag.
386 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 978-82-03-29397-9

Utmattelse og slitenhet er en vik-
tig årsak til plager og sykefravær. 

Samtidig er dette et problem legene ofte ikke har ef-

fektiv behandling for. Det er et vanlig symptom ved 
mange sykdommer, og selv den som er helt frisk, kan 
oppleve at utmattelse og tretthet til tider «stikker 
kjepper i hjulene for livet». Utmattelse er en energi-
tyv som stjeler livskvalitet - det i livet som gir glede 
og positive følelser. Denne boka er skrevet for alle 
som har vedvarende utmattelse. Også mange som 
opplever «å ha møtt veggen» vil kunne ha nytte av 
forslagene som beskrives. Boka er dessuten anvende-
lig for pårørende så vel som helsepersonell som møter 
personer med utmattelse.

Erika Fatland
Sovjetistan. En reise gjennom 
Turkmenistan, Kasakhstan, 
Tadsjikistan, Kirgisistan og 
Usbekistan.
495 sider
Kagge Forlag, 2014
ISBN: 978-82-489-1485-3

Bli med på en reise til land som 
er ukjente selv for den mest erfarne globetrotter - 
men mer aktuelle enn noen sinne. De tidligere sov-
jetrepublikkene Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikis-
tan, Turkmenistan og Usbekistan ble selvstendige 
da Sovjetunionen brøt sammen i 1991. Hvordan har 
landene utviklet seg siden? Hva er deres fremtid 
med nyvunne olje- og gassressurser og med Putins 
Russland som igjen tenker ekspansivt? Erika Fat-
land skildrer landenes nære og fjerne historie, deres 
kultur og samfunn. Fremfor alt byr hun på gripende 
menneskemøter og innsikter i hvordan sovjetarven 
har preget landene, hvor styresettet i dag varierer 
fra demokratiske forsøk til rene diktaturer - noen 
med en personkult som knapt kjenner sin like i vår 
tid. I spennet mellom Samarkands skatter og sovje-
tarkitekturens tristesse, beveger Erika Fatland seg 
med et åpent blikk for menneskene og landskapene 
omkring seg.

Marta Breen og Madeleine 
Schultz
F-ordet. 155 grunner til å 
være feminist.
228 sider
Forlaget Manifest, 2015
ISBN: 978-82-92866-90-0

En ny feministisk bølge er over 
oss! I denne boka får du alt du 

trenger å vite om f-ordet. Madeleine Schultz, Marta 
Breen og Jenny Jordahl har på hvert sitt vis vært 
markante bidragsytere i den feministiske debatten. 
I denne boka gir de deg gode tips til hvordan møte 
typiske argumenter og klisjeer i debatten om likestil-
ling. Samtidig forsøker de å peke ut en retning for 
dagens feminisme. F-ordet er en morsom og politisk 
selvhjelpsbok for deg som lurer på om du er feminist, 
eller som bare vil få bekreftet at du har rett.

Gunnar Myklebust
Ishavet. Pelsdyrfangst og 
vågemot.
382 sider
Det Norske Samlaget, 2014
ISBN: 978-82-521-8414-3

Ishavet har hatt ei uimotståeleg 
dragning på nordmenn i fleire 
hundreår. Ei kald og mektig øy-

demark som med overveldande prakt og nådelaus na-
tur har lokka generasjonar av eventyrarar og fangst-

folk. Villige til å utfordre det ukjente for eit utkome. 
Eller berre for å oppleve det. I spinkle farkostar eller 
primitive vinterhytter sette norske fangstmenn livet 
på spel for draumen om det store varpet. Ishavssoga er 
full av dramatiske historier om dei som ville og våga, 
om nyfiken utferdstrong og ufatteleg vågemot. Om 
dei som lykkast og kom heim, nokre som berre kom 
heim - og mange som vart igjen der ute. I denne boka 
losar Gunnar Myklebust oss gjennom fleire hundre år 
med norsk fangsthistorie, frå veidemennene i mellom-
alderen til den internasjonale kampanjen som knekte 
norsk selfangst. Boka er utstyrt med mange flotte 
fotografi og illustrasjonar. Boka har ei liste over alle 
skutene som drog til ishavet.

Tom Karp
Endring i organisasjoner. 
Ideologi, teori og praksis.
324 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-39481-3

Organisatorisk endring er et 
fagfelt som har fått mye opp-
merksomhet de siste 20–30 år, 

både av utøvende ledere, medarbeidere, forskere og 
i media og populærlitteraturen. Temaet er aktuelt i 
en tid hvor forandringspresset på organisasjoner og 
dets ledere, samt individene som jobber der, er sterkt 
tilstede. I Endring i organisasjoner gis en grundig 
oversikt over fagfeltet, som handler om å bevege en 
organisasjon, dens arbeidsgrupper og individene som 
jobber der, fra en tilstand til en annen tilstand. Det 
kan være forandringer i struktur, kultur, verdier, 
kompetanse, arbeidsprosesser, samhandlingsmøn-
stre, systemer, produksjonsmetoder, eller forandring 
av enkeltindividers kompetanse, holdninger og or-
ganisatoriske atferd. Forandring fører ofte til sam-
funnsmessige, organisatoriske og individuelle pro-
sesser som har potensial i seg til å skape reaksjoner og 
oppmerksomhet. Fagfeltet er derfor omgitt av myter, 
forventninger, følelser og blandede erfaringer. Boka 
tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske per-
spektiver på forandring i organisasjoner. Den dekker 
den teoretiske bredden og dybden i feltet, men har 
samtidig et mål om å være praksisrelevant for dem 
som har ambisjoner om å gjøre endringer i organi-
sasjoner.

Jon Bojer Godal
Å tenkje geitbåt – og byggje 
ein.
Båtar i Møre og Romsdal 
Band 1. Dei gamle forsto 
mykje 2.
319 sider
Akademika forlag, 2014
ISBN: 978-82-321-0439-0

Del 1 av denne serien er fire bøker om Nordlands-
båten og Åfjordsbåten som kom ut i 1990. Det har 
teke mange år, men no er endeleg del 2 i kjømda og 
som vil omfatte båtar i Møre og Romsdal, også del 2 
vil bli på fire band. Denne boka (band 1 i del 2) tek 
for seg prosessen med og tankar attom det å byggje 
ein geitbåt. Denne båttypen har sitt kjerneområde 
på Nordmøre, men han finst også i Romsdal og i dei 
sørlegaste delane av Sør-Trøndelag. Geitbåten er den 
mest «geometriske» av dei tradisjonsbåtane vi kjen-
ner til. Så og seia heile forma let seg definere ved hjelp 
av enkle brøkar på visse grunntal som båten er bygd i 
kring. Dertil er «halve» båten hoggen i fasong. Sam-
stundes er han svært vakker. Bildet på framsida fortel 
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om både mjuke og spenstige linjer. Som teknologi 
og prinsipp for å gjeva form representerer han noko 
svært avansert og som vi kan følgje med konkrete 
funn heilt attende til 1500- talet.

Dr. Med. Kristian Løvås
Hormonbalansen.
J.M. Stenersens Forlag, 2014
ISBN: 978-82-7201-570-0

Stress, forelskelse, p-piller, tre-
ning, testosteron, slanking og 
aldring. Mange plager og syk-
dommer har med hormonsys-

temet vårt å gjøre. Bli kjent med hormonbalansen 
din, og ta riktige valg for akkurat din kropp. Om 
vi følger med i mediene, er det ikke mangel på råd 
om livsstil og helse. Ofte er hormonbalansen in-
volvert. Hva betyr det – egentlig? Denne boka vil 
hjelpe deg til å skille hva vi vet fra hva vi ikke vet. 
Å lese boka vil hjelpe deg med å plassere biter av 
informasjon inn i et større bilde, å sortere hva som 
er sant fra usant, riktig fra galt, og å finne din vei 
mot god helse.

Juliet Munden
Engelsk på mellomtrinnet. A 
teacher’s guide
378 sider
Gyldendal Norsk Forlag, 2014
ISBN: 978-82-05-46880-1
En bok på engelsk for deg 
som er eller skal bli engels-
klærer på mellomtrinnet.  

Som engelsklærer står du fritt til å velge stoff og 
aktiviteter som passer for klassen din, så fremt elev-
ene jobber mot målene i Kunnskapsløftet. Men 
hvordan velger du stoff? Hvilke aktiviteter fremmer 
språklæring? Og hvordan får du til undervisning 
som virkelig er basert på kompetansemålene, og 
ikke bare på læreboka? Denne boka svarer på disse 
spørsmålene ved at både teori og de praktiske forsla-
gene er tydelig knyttet opp mot læreplanen for en-
gelsk. Boka er både forskningsbasert og praksisnær, 
og den gir mange eksempler på hvordan elevene kan 
jobbe med læringsmål på en variert, motiverende og 
effektiv måte.

Torolf E. Kroglund
Tenk brett. Skateboarding i 
Norge.
181 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-44932-2

Er skating sport eller subkul-
tur? Hvordan kan man ta seg en 
utdannelse og skate samtidig? 

Hvor finnes verdens første skatehotell (rull rett ut 
av sengen og ned på rampen)? Hvordan konkurrerer 
man på skateboard? Er skaterne pøbler eller kreativ 
ungdom? Hvorfor behandles skateboarding mer som 
hærverk enn gatekunst? Tenk brett er en hyllest til 
norske skatere. Torolf E. Kroglund har sett på bak-
grunnen for hvordan rullebrett gikk fra forbud til å 
få kommunale bevilgninger. Her fortelles det fra den 
spede begynnelsen til dagens skateparker. Flere nor-
ske skateprofiler intervjues og tar del i prosjektet som 
er interessant lesning og en åpning inn til en subkul-
tur som alltid har vært på siden av all annen idrett.

Arild Stubhaug
Jacob Aall i sin tid.
583 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 978-82-03-29444-0

Jacob Aall (1773-1844) var uten 
tvil en av de mest markante 
samfunnsaktørene i Norge i 
første halvdel av 1800-tallet - 

som industrimann, politiker, debattant og forfatter. 
I 1814 møtte han som representant for Nedenes amt 
på Riksforsamlingen på Eidsvoll, der han var en av 
unionspartiets fremste talsmenn, og han var en vik-
tig person i utarbeidelsen av Grunnloven. Som stor-
tingsrepresentant var han en konsekvent forkjemper 
for handels- og næringsfrihet. Samtidig hadde Aall 
et rikt og mangesidig forfatterskap. Arild Stubhaugs 
bok er et viktig bidrag til fremstillingen av norsk 
historie og samfunnsforholdene på 1800-tallet, og er 
en biografi som er eidsvoldsmannen, humanisten og 
samfunnsbyggeren Jacob Aall verdig.

Marianne Takle
Politisk integrering. Innvan-
drerorganisasjoner som skoler 
i demokrati og byråkrati.
194 sider
Cappelen Damm Akademisk, 
2014
ISBN: 978-82-02-43226-3

Vår tids integreringsdebatt 
dreier seg i stor grad om kultur. I denne boka hev-
der Marianne Takle at debatten bør konsentrere seg 
mer om politisk integrering. Man kan ikke kreve at 
personer med minoritetsbakgrunn overtar majori-
tetens kulturelle verdier, men man kan kreve at de 
tilpasser seg landets demokratiske prosesser. Dette 
kan blant annet skje gjennom innvandrerorganisa-
sjoner. Samtidig er innvandrerorganisasjoners rolle i 
integreringsprosessen et kontroversielt tema. Mange 
mener at organisasjonene lukker medlemmene inne i 
etniske og nasjonale grupper. Forfatteren viser at bil-
det er sammensatt, og at det er viktig å utvikle en mer 
finmasket teoretisk forståelse av hva integreringspro-
sessen innebærer. Denne boka reiser derfor spørsmål 
som: Hva er politisk integrering? Hva er politisk re-
presentasjon? Hva er transnasjonalisme og kosmopo-
litanisme? Driver norske myndigheter multikulturell 
politikk? Kan innvandrerorganisasjoner være skoler 
i demokrati? Er innvandrerorganisasjoner skoler i 
byråkrati? Er administrasjon en form for kultur? 
Boka er aktuell for studenter, forskere og andre som 
er opptatt av innvandringsspørsmål, integrasjon og 
politisk kultur

Dag Hoel
Armageddon Halleluja! Mø-
ter med politisk kristendom.
207 sider
Spartacus Forlag, 2014
ISBN: 978-82-430-0829-8

Vi snakker om politisk islam, 
men sjelden om politisk kris-
tendom. Kristne fundamenta-

lister jubler over Israels utvidelser, og Jerusalem er 
Guds trone på jorda. For dem var opprettelsen av 
den israelske staten i 1948 fullbyrdelsen av en profeti. 
Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, be-
krefter at Armageddon, verdens undergang, er nært 
forestående. Inntil da må det være krig i Midtøsten. 

Og fredsarbeid er å motsette seg Guds vilje. Hvorfor 
ser man med forventning mot Armageddon? Fordi 
undergangen dreier tidshjulet videre inn i tusenårs-
riket, den lykkelige tiden da Jesus skal regjere verden 
fra Jerusalem. Armageddon Halleluja!  er en reise inn 
i en politiskreligiøs verden. Den viser innflytelsen 
kristne sionister har på utviklingen i Midtøsten. De 
har betydelig definisjonsmakt over det politiske livet 
i USA, og flere steder i verden er de på frammarsj. I 
Norge er kristensionistene aktive i menighetsarbeid 
og gjennom politisk virke over hele landet. Dag Hoel 
møter dem på bedehus i Setesdalen, i megakirker i 
Texas og reiser med dem på busstur rundt i Israel.

Synnøve Veinan Hellerud
Siste nytt fra Vestfronten. En 
reise i sporene etter første 
verdenskrig.
255 sider
Spartacus Forlag, 2014
ISBN: 978-82-430-0645-4

Forfatteren har reist langs vest-
fronten for å finne ut hvor dype 

spor all lidelsen som utspilte seg her har satt. Har så-
rene grodd? Er arrene fortsatt synlige? Boka kaster 
lys over hva historien betyr for oss mennesker i dag 
og hvordan den brukes og misbrukes i vår tid. Et-
ter hundre år blir første verdenskrig fortsatt omtalt 
som den store krigen i flere land. Den ble utkjempet 
pa. mange fronter, men skyttergravene på vestfron-
ten har brent seg fast som selve symbolet pa. denne 
krigen. Fra 1914 til 1918 var vest- fronten et blødende 
sår som tappet Europa for unge menn. Millioner 
ble drept, såret og traumatisert i skyttergraver som 
strakte seg som et belte fra Nordsjøen til Alpene, en 
frontlinje som nesten ikke flyttet seg på fire år. I dag 
går vestfronten som et arr gjennom Europa. Mange 
av soldatene ligger i jorden fremdeles, og landskapet 
er fortsatt preget av krigen. Bli med på en reise gjen-
nom historien langs vestfronten, opp på høydedra-
gene, ned i skyttergravene, over jordene der slagene 
sto. Møt britiske slagmarksturister som vil hedre sine 
bestefedre, franske bønder som finner udetonerte 
granater på jordene, arkeologer som graver fram ny 
kunnskap om livet ved fronten og lokale historieen-
tusiaster som brenner for å holde minnet om første 
verdenskrig levende.

Bjørn Godøy
Ti tusen skygger. En historie 
om Norge og de spedalske.
257 sider
Spartacus Forlag, 2014
ISBN: 978-82-430-0612-6

Spedalskhet er en av de eldste 
og verste sykdommer som men-
neskeheten kjenner til. Tidlig 

på 1800-tallet gikk den blant annet under navnet 
Lepra borealis, Norvegica. Andre steder i Europa 
var spedalskhet utryddet for lengst. I Norge herjet 
sykdommen verre enn noensinne. På kyststreknin-
gene mellom Stavanger og Tromsø levde folk i angst 
for å bli rammet. Minst ti tusen mennesker opplevde 
at marerittet ble virkelighet. Spedalskhet forvandlet 
dem til skrekkinngytende, dødningaktige skikkel-
ser. De ble makabre skygger av seg selv. I førti år, 
mellom 1830 og 1870, fremsto spedalskhet som en av 
de største truslene mot folkehelsen i Norge. Sykdom-
men lenket landet fast til en dyster og primitiv fortid 
– i en periode da myndighetene mer enn noe ønsket å 
modernisere samfunnet. Ti tusen skygger er historien 
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om en fryktelig sykdom, om norske myndigheters 
kamp for å utrydde trusselen, og om mennesker som 
ble ødelagt på grusomste vis. Det er også fortellingen 
om en komité som foreslo å kastrere alle menn i visse 
familier, om uregjerlige spedalske med draget på da-
mene, og om leger som mente at Vestlandet simpelt-
hen var helsefarlig.

Beate Muri
Historien om 17. Mai.
75 sider
Omnipax, 2014

Hvorfor feirer vi 17. mai? Og 
hvorfor feirer vi den akkurat 
denne datoen? Alle vet vi 

fikk grunnloven vår i 1814. Men begynte historien om 
17. mai i 1814? Og har vi egentlig feiret den så lenge? 
Historien om 17. mai begynner verken med 1814 eller 
Henrik Wergeland. Den starter ikke engang i Nor-
ge. Den begynner med krig i Europa og konger som 
krangla, og ender, noen kongekrangler og kriger se-
nere, som barnas dag, slik vi kjenner den i dag. I His-
torien om 17. mai får du vite hvorfor det svenske kon-
geparet adopterte en fransk prins på 47 år, og hvordan 
Baptiste-Jules Bernadotte ble adoptiv-arveprins og 
fikk navnet Karl Johan. Hvordan han ble konge over 
Norge, som egentlig var en del av Danmark, og hva 
nordmennene syntes om det. Om hva som skjedde på 
Eidsvold, og kranglingen etterpå, om hvorfor kong 
Karl nektet nordmenn å feire grunnlovsdagen og 
hvorfor og hvordan vi gjorde det likevel. Du får lese 
om forskjellige flagg, om demonstrasjonstog, bar-
netog og borgertog, med og uten jenter, kvinner og 
arbeidsfolk. Beate Muri formidler sin store kunnskap 
om emnet med et muntlig og lett språk, tydelige ek-
sempler og morsomme andekdoter som gjør de his-
toriske intrigene og dramatiske hendelsene underveis 
interessante for unge lesere. Teksten er supplert med 
tegneserieaktige illustrasjoner av Line Halsnes som 
eksemplifiserer eller dramatiserer de historiske situa-
sjonene på underholdende vis.

Bjørn Arild Ersland og 
Alice Lima de Faria
Hoggormen
45 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-43519-6

Lydløst snor ormen seg på jakt. Den hører ingen-
ting, men føler med kroppen og lukter med tunga 
etter mat. Mus og fugleunger er det beste ormen vet.
Ormen hogger lynraskt til. Den sprøyter gift fra ten-
nene og inn i dyret. Musa er død på tre minutter. I 
blant skjer det at den biter i ting den ikke skal spise. 
I en fot eller en labb, for eksempel. Den gjør det for 
å forsvare seg. Men slik biting vil orm helst unngå. 
Giften er ment til mus, padder og fugleunger som 
ormen skal fange til neste måltid. Hoggormen er den 
eneste giftige slangen vi har her i landet. I denne fak-
ta-bildeboka lærer du mer om et av våre mest frykte-
de dyr. Er du sikker på at den er noe å være redd for?

Egil Ertresvaag
Kondisjon. Barnearbeid i 
Bergen 1890-1950.
39 sider
Bodoni Forlag, 2015
ISBN: 978-82-90780-31-4

For skolemyndighetene i Bergen var barnearbeidet 
så problematisk at skolestyret i mai 1929 nedsatte en 
komité for «utredning av elevers kondisjonsarbeide.» 
Skolepolitikerne var blitt oppmerksomme på at «sko-
lebarn i de senere år i stigende grad anvendes i er-
hvervsmessig arbeide, delvis utover hvad der med ri-
melighet kunne ansees forsvarlig.» Dette skriftet tar 
for seg barnearbeid i Bergen fra 1890-årene og frem 
til like etter 2. verdenskrig. Plikter og arbeid på går-
dene for barn bosatt i landlige områder omtales også. 
Fra skolehold ble det arbeidet sterkt for en lovregule-
ring og en begrensning av barnearbeidet.

Kristin Holte Haug og Grete 
Jamissen
Se min fortelling. Digital 
historiefortelling i 
barnehagen.
203 sider
Cappelen Damm Akademisk, 
2015
ISBN: 978-82-02-44566-9

En digital historiefortelling er en kort digital produk-
sjon, to–tre minutter, basert på en personlig forteller-
stemme, og på bilder og musikk som settes sammen 
ved hjelp av enkle dataprogram. Boka springer ut av 
et forskningsprosjekt forfatterne har gjennomført i 
barnehagelærerutdanningen og i barnehager. Forfat-
terne vil med denne utgivelsen inspirere studenter og 
ansatte til å ta i bruk digital historiefortelling som 
arbeidsmåte for refleksjon og læring. Teoretiske per-
spektiver knyttet til utvikling av fortellinger og til 
produksjon av sammensatte tekster blir presentert og 
diskutert. Leseren vil også finne barnehagefaglige og 
læringsteoretiske begrunnelser for å arbeide med di-
gital historiefortelling i barnehagen. Flere kapitler er 
viet konkrete eksempler på digitale historiefortellin-
ger laget av studenter, i samarbeid med barn og an-
satte i barnehagen. Fortellingene illustrerer sentrale 
temaer som pedagogisk dokumentasjon, barns rett til 
medvirkning og barnehagen som lærende organisa-
sjon, samt kvaliteter ved digitale fortellinger. Leseren 
blir også presentert for framgangsmåter og nødven-
dig teknikk for selv å lage digitale fortellinger, og for 
å lede kolleger og barn i dette arbeidet. Her får man 
også råd om hvordan man skal trå rett når det gjelder 
jus og etikk.

Peter Fjågesund
The Dream of the North. A 
Cultural History to 1920.
573 sider
ISBN: 978-90-420-3837-0
Editions Rodopi B.V., 2014

Nord Europa og Nord-Ameri-
ka har dominert verdensscenen 
i mer enn to århundrer. Ved 
bruk av et bredt utvalg av kilder 

gir denne boka den første sammenhengende redegjø-
relsen fra renessansen og fram til i dag, i et multina-
sjonalt perspektiv, av idéene og oppfatningene som 
har vært drivkraften i Nords klatring til toppen, og 
gjorde det i stand til å utfordre det tradisjonelle kul-
turelle og politiske hegemoniet til Sør. Dette inklu-

derer ikke bare den fascinerende erobringen av polar-
regionene, men også den religiøse omveltningen som 
reformasjonen var, den forandrede oppfatningen av 
naturen skapt av romantikken, og ikke minst gjen-
opplivingen av gammel nordisk og keltisk kultur. Til 
slutt tilbyr boka en uunnværlig historisk bakgrunn 
for aktuelle hendelser i de nordligste områdene, hvor 
fortid og framtid møter hverandre i et komplekst 
nettverk av dramatiske miljømessige bekymringer, 
den grove utnyttelsen av naturressursene, og strate-
giene til de kommersielle og politiske interessene.

Sindre Hovdenakk
Johan Ludwig Mowinckel. 
Mannen i midten.
235 sider
Schibsted Forlag, 2014
ISBN: 978-82-516-5692-4

Johan Ludwig Mowinckel 
(1870–1943) var statsminister og 
utenriksminister i flere perioder, 

og en av Norges aller viktigste politikere i mellom-
krigstiden. Bergenseren Mowinckel var skipsreder 
og kulturradikaler, ateist og økonomisk liberalist. 
Han var den foreløpig siste statsministeren fra Ven-
stre, og frem til høsten 2013 også den siste fra Bergen. 
Hans ettermæle ble preget av den feilslåtte nøytra-
litetspolitikken som opplevde sitt endelige nederlag 
ved den tyske okkupasjonen av Norge. Men før det 
dominerte han norsk politikk og samfunnsliv i flere 
tiår. Takket være ham klarte Venstre å beholde sin 
posisjon som selve styringspartiet helt frem til Ar-
beiderpartiets maktovertagelse i 1935. Det markerte 
samtidig slutten på Venstres storhetstid i norsk po-
litikk.

Svein Brurås
Etikk for journalister. 5. 
Utgave.
348 sider
Fagbokforlaget, 2014
ISBN: 978-82-450-1633-8

Hva er «god presseskikk»? Det 
er et hovedspørsmål i Etikk for 

journalister. Boka er en innføring i det yrkesetiske 
regelverket som de journalistiske mediene legger til 
grunn for sitt arbeid. Forfatteren drøfter etiske ut-
fordringer og dilemmaer som journalister møter i sitt 
daglige arbeid, og peker på hva Pressens Faglige Ut-
valg har uttalt om de ulike temaene. Han behandler 
emner som journalisters integritet, samfunnsrollen, 
sannhetskravet, forholdet til kildene, personvernet 
i journalistikken, og mye mer. Etikk for journalis-
ter har i en årrekke vært pensum ved journalistut-
danningene i Norge. I denne femte utgaven går vi 
dypere inn i etiske spørsmål knyttet til moderne 
nettjournalistikk, som for eksempel kravet om rask 
og umiddelbar publisering, brukermedvirkning og 
delingskultur, bruk av sosiale medier i journalistik-
ken, kontekstuell annonsering - og journalistikkens 
grenser og kjennetegn i en ny mediesituasjon. Boka 
har også fått en rekke nye caser, og den er oppdatert 
med de siste endringene i Vær Varsom-plakaten og 
Tekstreklameplakaten. 
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I NFFs vedtekter er det fastslått at foreningens formål bl.a. skal søkes ivaretatt gjennom «juridisk bistand 
til medlemmene i konflikter og forhandlinger med faglig tilknytning». Medlemskap i foreningen omfatter 
følgelig en slags rettshjelpsforsikring. Enkeltmedlemmer som har behov for det, kan både søke råd og be om 
mer direkte juridisk bistand. Kostnadene til bistanden dekkes av fellesskapet. I denne artikkelen gis det litt 
informasjon om bistandens art og kriteriene for å få den. 

Rett til gratis, juridisk 
bistand fra foreningen

I lang tid har det vært minst én 
fast ansatt jurist i foreningens 
administrasjon. Jeg ble tilsatt 
i NFF i november 1997, og fra 
februar 2010 har jeg hatt advo-

katbevilling. Medlemstallet i NFF nærmer 
seg nå 5 600, og saksmengden er for stor til å 
håndteres av meg alene. Derfor settes oppdrag 
også ut til eksterne samarbeidspartnere. Disse 
er advokat Hans Marius Graasvold, selv ansatt 
i NFF fra 2002 til 2007, og advokatfullmektigen 
hans, Juliane Strøm Berthelsen.
 Vi har god kompetanse innenfor opphavs-
rett og innenfor kontraktsrett hvor opphavs-
rettslige spørsmål er sentrale. Når det gjelder 
enkelte andre rettsområder som er relevante 
for skribenter, for eksempel skatterett, er vår 
erfaring mer begrenset. Foreningen forsøker å 
imøtekomme etterspørselen etter slik rådgiv-
ning ved å tilby medlemmene gratis tilgang til 
Otto Risangers elektroniske veiledningshefter. 
Disse oppdateres årlig og er tilgjengelige ved 
innlogging til Min side fra NFFs internettsider.
 Mange henvendelser har mest karakter av 
å være informasjonsinnhenting. Folk vil rett 
og slett orientere seg om hvor de står. Det kan 
være spørsmål om hvilke rettigheter man har, 
eller om hva som er rimelige kontraktsvilkår. 
Noen vil vite hva de må finne seg i når andre 
utnytter deres åndsverk, og hva de kan motsette 
seg og/eller stille vilkår for å tillate. Andre vil 
– tilsvarende – vite hvor grensene går for hva de 
selv kan tillate seg overfor andre opphavsmenn. 
Vi hjelper også til med å vurdere kontrakts-
tilbud, både fra forlag og andre. Henvendelser 

besvares gjerne muntlig, eventuelt med en 
e-post med henvisning til relevante lov- og/
eller kontraktbestemmelser. Det faktum at vi 
i Norge har fremforhandlet normalkontrakter 
for både forfattere og oversettere, er nok med 
på å begrense antallet forespørsler om hva som 
er rimelige kontraktsvilkår. 

Når en tvist har oppstått 
Mange henvendelser kommer imidlertid etter 
at det er oppstått en tydelig uenighet mellom 
medlemmet og en motpart. Noen ganger gjel-
der det tilbudte kontraktsvilkår som ikke synes 
rimelige. Andre ganger har kontraktsmotpar-
ten misligholdt kontrakter som er inngått. Det 
forekommer også at noen bare har tatt seg til 
rette og deretter motsatt seg å rette opp i forhol-
det. Når det er oppstått en tvist, ønsker gjerne 
medlemmet mer direkte bistand fra foreningen. 
Da kan vi gå inn i tvisten som medlemmets 
advokat, og opptre på dettes vegne direkte 
overfor motparten, i korrespondanse, møter etc.
Medlemmet velger selv når dette skal skje. 
Mange ønsker først å forsøke å løse tvisten 
selv, med utgangspunkt i de rådene vi kan gi. 
Det bør i denne forbindelse nevnes at forenin-
gens inntreden på arenaen kan ha nokså ulike 
virkninger på motparten. Noen ganger virker 
dette forløsende, andre ganger tilspisses tvisten, 
fordi enkelte motparter synes å bli provosert av 
at foreningen er kontaktet.

Når en tvist ikke lar seg løse på minnelig vis
Langt de fleste tvister ender med en minnelig 
løsning. Men noen ganger er det nødvendig å 
iverksette rettslige tiltak for å nå frem. I disse 
tilfellene må medlemmet og NFF være enige 

om målet og midlene for å nå det. For selv om 
det er medlemmet som er «eier» av tvisten, er 
det jo fellesskapet som skal bære kostnadene. 
Disse omfatter ikke bare de ressursene som leg-
ges ned i sakførselen fra vår side, men eventuelt 
også motpartens saksomkostninger, dersom vi 
skulle tape saken.
 Foreningens bistand gjelder for én retts-
instans om gangen, hvoretter det på nytt tas 
stilling til om det skal gis videre bistand. Skulle 
den situasjonen oppstå at motparten fremsetter 
et forlikstilbud som NFF anbefaler medlem-
met å godta, mens medlemmet ikke vil følge 
rådet, vil NFF trekke seg ut av saken ved neste 
korsvei. Medlemmet må da eventuelt føre den 
videre for egen kostnad og risiko.

Ikke-medlemmer kan også få hjelp
Det skal også nevnes at foreningen gir gratis, 
juridisk veiledning til ikke-medlemmer, når 
disse spør om råd i anledning samme type 
problemstillinger som vi hjelper medlemmene 
med. Men i disse tilfellene er det nesten ute-
lukkende snakk om hjelp til selvhjelp. Det er 
ytterst sjelden at foreningen har gått inn i rollen 
som prosessfullmektig for ikke-medlemmer. I 
så fall har det dreid seg om problemstillinger 
som er av stor prinsipiell betydning også for 
medlemmene. En av begrunnelsene for også å 
gi veiledning til ikke-medlemmer, er at vi anser 
det som viktig å spre kunnskap til alle faglit-
terære skribenter om hva som for eksempel er 
kontraktsvilkår med en rimelig balanse mellom 
begge parters interesser, eller hva som er god 
praksis som samsvarer med norsk opphavsrett.

  Tekst: Jan Terje Helmli
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  NYE MEDLEMMER 

Per 08.06 har NFF 5592 medlemmer. Av disse er 5010 forfattere, 328 oversettere og 
254 dobbeltmedlemmer. I perioden 23.02 – 08.06 har vi gleden av å ønske følgende 
velkommen som medlem av NFF: 

Mange akademikere kan sitte med spesialkunn-
skap om et verk, men uten å ha tid og mulighet 
til å oversette det, og deres akademiske publi-
kasjoner gir ikke uttelling i NFF-systemet; 
tellekantpoeng er ikke det samme som de 100 
publiserte oversatte sidene som kreves for å søke 
oversetterstipend. Også tekniske oversettere 
kan ha ideer til sakprosaverk de vil oversette, 
men de tekniske oversettelsene de allerede har 
gjort regnes ikke inn under NFFs 100 sider. 
 – Det er en Catch22: Uten å ha 100 godkjente 
publiserte sider kan du ikke søke stipend, og 
uten stipend er det vanskeligere å opparbeide 
seg de 100 sidene. Derfor er det viktig å åpne 
for debutanter som ønsker å oversette sakprosa, 
det har jo lenge vært et eget debutantstipend for 
forfattere, sier Furu. 
 Man kan søke om inntil fire månedsverk à 
27.000 kroner. I år er det avsatt 810.000 kroner 
(30 månedsverk) til oversetterstipendet med 

Forfattermedlemmer:
Dag Ahlgren         
Sven Ahrens        
Lars Akerhaug     
Michael Baziljevich           
Kjell-Ragnar Berge            
Anne Bitsch         
Ole Boe                 
Hild Borchgrevink              
Morten Borgersen            
Øivind Bratberg                 
Trygve B. Broch                  
Peter Johannes Brugmans            
Solveig Botnen Eide         
Knut Fosli              
Harald Fossberg                 
Anne Gaathaug                 
Olaug Bye Gamnes           

Trond Gram         
Bjørn Helge Græsli           
Helge Gudheim                 
Charis Ann Gullickson      
Siri Helle                
Astrid Marie Holand         
Jorid Hovden       
Jarle Roheim Håkonsen                 
Alf Kjetil Igland   
Nina Jonsson       
Karsten Jørgensen           
Knut Karlberg      
Gjermund Kolltveit          
Inger Langseth   
Arne Larsen         
Rolf Larsen           
Torkjell Leira        
Finn Loftesnes    

Rolf Melheim      
Line Melvold       
Bente Bolme Moen         
Jo Sondre Moseng           
Bardh Nengurra                 
Olaug Nilssen      
Bård Eirik Hal-
lesby Norheim         
Per Jon Odéen   
Nina Odegard     
Inger Ellen Eftevand Orvin            
Jan P. Pettersen                
Marvin Rausand                
Anne Beate Reinertsen                 
Kristian  Reinfjord             
Nina Rossholt      
Jo Røislien            
Lill Salole               

Magnus Henrik Sandberg              
Heidi Stavrum     
Randi Kristin Strand          
Birger Svihus       
Ingebjørg Tonne               
Roar Tromsdal    
Stein Tyrdal          
Hanne Hjorth Tønnesen                
Gro Ulland            
Thomas Winje Øijord   

Oversettere:
Victor Szepessy
Hanne Jeanette Aas
Maura Loi

Dobbeltmedlem:
Amund Bjørsnøs

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

På årsmøtet for NFF og Det faglitterære fond ble det i mars vedtatt at 
oversetterstipendet med fortløpende behandling skal åpnes opp for 
debutanter. – Det har vært lite rekruttering av oversettere av sakprosa. 
Vi håper at dette kan hjelpe til å rekruttere nye oversettere til feltet, 
sier oversetterkonsulent Iris Furu (bildet).

Åpner for debutanter

fortløpende behandling. Siden stipendet er 
fortløpende, behandler stipendkomiteen for 
oversettere i Det faglitterære fond søknadene 
etter hvert som de kommer inn. Stipendet 
gjelder arbeid som skal gjøres fra og med den 
datoen søknaden registreres hos NFF, slik at så 
lite tid som mulig skal gå tapt. For prosjekter 
som har lengre innleveringsfrister, henvises sø-
kere fortsatt til det ordinære prosjektstipendet 
som lyses ut hver høst. Her kreves det at man 
allerede har oversatt og fått utgitt 100 sider.
 – Vi håper jo at det skal komme til flere og 
smalere språk. Og det sier seg selv at det ikke 
akkurat er lettere å oversette utenfor et etablert 
språk- og oversettermiljø; alle ord og distink-
sjoner må jobbes fram fra grunnen av. Men 
jeg kan samtidig konstatere at det oversettes 
forsvinnende lite mellom de nordiske landene. 
For eksempel oversettes det litteratur fra grøn-
landsk til kinesisk, men ikke til norsk, så her er 

mye ugjort, sier Furu. 
 Utgiftene til selve oversettelsen skal dekkes 
av forlaget, og NFF anbefaler alle oversettere 
å bruke normalkontrakten NFF har forhandlet 
fram. Men med særlig krevende oversettelser 
vil alt oversetterarbeidet ta lenger tid . Det fører 
til at lønnen for oversettere som har krevende 
oversettelser synker, med det som følge at vik-
tige og vanskelige verk kanskje ikke oversettes. 
Stipendet med løpende behandling skal bøte på 
dette, slik at stipendet dekker merarbeidet til 
oversetteren. 
 – Det er viktig å understreke at det fortsatt 
er kvaliteten på søknaden som er avgjørende 
når man søker, poengterer Furu. 

Ikke nøl med å ringe vår oversetterkonsulent 
om du lurer på noe knyttet til dette stipendet, 
eller hvis du har andre oversetterspørsmål og 
-innspill: 22 12 11 42

• Du kan søke om inntil fire 
 månedsverk (à 27.000 kr)

• Du bør ha kontakt med 
 en utgiver

• Gjelder oversettelser med 
 korte tidsfrister

• Stipendet gis til krevende 
 oversettelser

 

Oversetter du sakprosa? Søk stipend! 

Se mer på www.nffo.no
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