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Store norske leksikon
– en nasjonal dugnad
for samme tidsrom til å honorere forfatterne bak
artiklene. Leksikonet som i første omgang var
et prosjekt, startet opp i 2011 og hadde tre år på å
vise seg levedyktig. I 2013 ble prosjektet omdannet til et ideelt aksjeselskap med Fritt Ord,
Sparebankstiftelsen og Det Norske VidenskapAkademi som aksjeeiere.
Økt bruk og politisk gjennomslag
I løpet av de snart fire årene som nå er gått siden
oppstarten, har de fleste piler pekt i riktig retning. En redaksjon av unge dyktige medarbeidere er bygget opp under ledelse av sjefredaktør
Anne Marit Godal. Flere hundre nye fagansvarlige er blitt rekruttert, og per i dag har leksikonet
rundt 420 fagansvarlige som dekker alle fag. I
2013 nypubliserte de 11,3 millioner tegn, noe som
svarer til rundt 50 bøker. En ny teknisk plattform
gjør det lett for skribenter å bidra, og et nytt
grafisk uttrykk gjør nettsidene brukervennlige. SNL er blitt oppdaget av stadig flere, og
av stadig flere yngre brukere under utdanning.
SNL har nå rundt 150 000 besøk hver dag, og
det blir stadig flere.
Framgangen har gitt politisk gevinst. Noe
av det første den nye kulturministeren gjorde
i fjor høst, var å opprette en tilskuddsordning
for digitale leksika. I høst har SNL mottatt fem
millioner kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet. Gjennom de siste par årene har saken
vært drøftet med landets universiteter. Alle
har vist stor entusiasme for å delta, og ble etter
hvert enige om et spleiselag på rundt ni millioner
kroner. Alt så lyst ut med tanke på å bringe SNL
trygt videre, men så viste det seg at det ikke var
en kurant sak for et universitet å overføre midler
til et eksternt aksjeselskap. En slik overføring
kunne betraktes som en subsidiering av ekstern
virksomhet, noe universitetsreglementene ikke
tillot. Stilt overfor en slik realitet ga Universitetet
i Oslo klart uttrykk for at det ønsket å overta
SNL. Etter rundt et halvt års diskusjoner og
forhandlinger om betingelsene for overtakelse,
fant UiO-ledelsen plutselig ut at de likevel ikke
var interessert i å overta SNL. Begrunnelsen

Trond Andreassen. Foto: Hilde Østby

var at universitetet ikke ønsket/kunne/ville ta
risikoen med å dekke en større del av budsjettene
i årene framover, om dagens finansieringsmodell
skulle slå sprekker.
Nå trengs en nasjonal dugnad!
Tilbake står en redaksjon på sju personer og
et styre med lånt kapital som gjør det mulig å
drive arbeidet ut året. I håp om å gi leksikonet en
ny start, har styret vedtatt å legge ned aksjeselskapet og videreføre det som en forening
der institusjoner som ønsker å støtte, tegner
medlemskap, og der det økonomiske grunnlaget
sikres gjennom innbetalt medlemskontingent.
Slik vil også universitetene kunne bidra gjennom å tegne medlemskap. Men det trengs
mange medlemmer i den nye Foreningen Store
norske leksikon! Så har du din arbeidsplass ved
en institusjon som deler foreningens formål om
å publisere norsk fagkunnskap på nett, bør du
oppfordre til å delta i den nasjonale dugnaden
ved å tegne medlemskap i den nye foreningen.

Trond Andreassen
Generalsekretær i NFF og
styreleder i Store norske leksikon
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Torsdag 6. mai 2010 inviterte NFF, Fritt Ord,
Sparebankstiftelsen, Nasjonalbiblioteket og
representanter fra landets universiteter til et
åpent møte om Store norske leksikon. Vi ønsket
innspill til hvordan leksikonet skulle videreføres
som et digitalt leksikon, gratis tilgjengelig for
alle landets borgere.
Det handlet om å videreføre en av de sterkeste tradisjoner i norsk bokheim; grunnlagt
med Aschehougs konversasjonsleksikon i 1907,
og forsterket ved et tilsvarende løft fra Gyldendal
i 1933. I 1975 slo de to forlagene seg sammen og
skapte en gedigen suksess med Store norske
leksikon (SNL), utgitt av nyskapningen Kunnskapsforlaget.
I møtet med den nye tid, måtte Kunnskapsforlaget kaste inn håndkleet, det viste seg
vanskelig for et kommersielt forlag å videreføre
leksikonet som gratisleksikon på nettet. Rettighetene ble overdratt Fritt Ord, i håp om at
det fantes interessenter som kunne ta det videre.
Daværende styreleder i Fritt Ord, Francis
Sejersted, manet de frammøtte til nasjonal
dugnad og utfordret særlig universitetene til
å bidra. Et kvalitetssikret leksikon trengte en
kjerne av universitetsansatte som bidragsytere.
Responsen var tydelig, og den var kraftig: Norge
hadde et behov for et alternativ til Wikipedia,
der fagfolk fikk formidlet kunnskap gjennom
signerte leksikonartikler av høy faglig kvalitet.
Den stolte norske leksikontradisjonen måtte
videreutvikles på nettet, og universitetene sluttet helhjertet opp om initiativet. Rektor ved
universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, talte
varmt om behovet for å stimulere den opplyste
offentlige samtalen.
Med klare historiske referanser til Jens
Arup Seips begrep om «det norske systemet»,
viste Sejersted til at sterke og lovende initiativ
fra privat hold nesten automatisk ble fulgt opp
av offentlige bevilgninger. Med god tro på at et
nettleksikon av høy kvalitet i sin tur ville utløse
offentlige bidrag, bevilget Fritt Ord og Sparebankstiftelsen hver 15 millioner kroner til bruk
over tre år. NFF bevilget 1,5 millioner kroner
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STIPENDSKREPPENE. Fra venstre konsulent Sigrun Feiring, oversetterkonsulent Iris Furu, seniorrådgiver Marit Ausland og konsulent Kristin Torjesen Marti.

Stipendbehandling
Den første søknaden om stipend fra Det faglitterære fond kom inn ett minutt etter at søknadsportalen ble åpnet den
3. september. Fram til 15. oktober vil det komme inn over tusen søknader. 				
Tekst og foto: Anniken Schiøll

– I løpet av det første døgnet kom det inn 120
søknader, sier Marit Ausland, seniorrådgiver
i Det faglitterære fond. Hun sier at flere og
flere søker tidligere og tilbakemeldingene er at
søkesystemet på Min side, der skjemaene ligger
klare til utfylling og direkte innsendelse, har
gjort det enklere.
Nå går stipendadministrasjonen gjennom søknadene. Hvis noe er uklart, blir søker kontaktet.
Hva skjer dersom det er for mange gode
søknader i den anbefalte bunken? Okker stipendkomiteen seg over at noen må ut?
– Komiteene har i de siste årene sagt at
søknadene blir bedre og bedre. Det er større
bevissthet om sakprosa og søkerne bestreber
seg på å skrive godt. Vi har i tillegg utarbeidet
en veileder til å skrive en prosjektbeskrivelse.
Den kan hjelpe folk til å få klarhet i prosjektet,
slik at søknaden blir bedre, sier Marit Ausland.
Siden det er knapphet på godene, kan ikke alle
få stipend. Komiteene ønsker imidlertid å gi
stipend til alle gode og velfunderte prosjekter,
noe som innebærer at det i flere tilfeller blir
kuttet ned på antall månedsverk i forhold til
det det blir søkt om. Uansett er ikke et prosjektstipend ment å fullfinansiere et prosjekt og
dessuten er det mulig å søke ytterligere stipend
til samme prosjekt.
– Prosjektstipend fra Det faglitterære fond er

ikke ment å dekke forlagsutgifter til utgivelser,
og stipender fritar ikke utgiverne fra å betale
forfattere og oversettere av faglitteratur, sier
oversetterkonsulent Iris Furu. Stipendkomiteene
vil legge vekt på dette i søknadsbehandlingen.
Tid igjen
Med en uke igjen, er det fortsatt mulig å søke.
Fristen er kl. 24:00 den 15. oktober. Vær ute i
god tid, det er ikke like stas å være sist som å
være først. Noe kan slå seg vrangt, nettet kan
være nede eller lignende. De som søker på
papir, må sørge for at konvolutten blir poststemplet senest 15. oktober.
Er du oversetter, kan du også søke fortløpende stipend gjennom hele året, til prosjekter
med kort leveringsfrist. – Ordningen vi har
hatt de siste årene med prosjektstipend som kan
søkes fortløpende, har blitt en veldig suksess,
sier Iris Furu.
Vurdering
Dette er hva stipendadministrasjonen vurderer,
på det første trinnet på veien til stipend:
Sjanger, tidsplan, om søkeren er formelt
kvalifisert og liknende. Hvis ikke alle opplysningene er på plass 15. oktober, er det mulig å
ettersende nødvendig informasjon om prosjektet helt frem til nyttår.
Når søknadene deretter sendes over til
stipendkomiteene, én for forfattere og én for

oversettere, tar komiteene kontakt med referansepersonen eller forlagskontakten som er
oppgitt i søknaden. Det er derfor viktig at riktig
kontaktinformasjon er oppgitt. Gi også beskjed
til referansepersonene/forlagskontaktene slik at
de er forberedt.
Når det gjelder selve prosjektbeskrivelsen,
sier Ausland: Husk at du skal overbevise stipendkomiteen. Hva nytt bringer ditt prosjekt? Hva
finnes av litteratur fra før? Hvorfor er du den
rette til å skrive denne boken? Ha en realistisk
plan og skill deg ut. Vis hva du vil og hvordan
du skal gjennomføre det.
Nytt i år
Månedsverkene er oppjustert fra 25 til 27.000
kroner for årets stipender. Når det gjelder reisestipend for forfattere, kan det bli aktuelt å senke
ansiennitet og ventetid fra fire til tre år. Antall
kvalifiserte søkere avgjør det. Stipendpotten fra
Det faglitterære fond er på 61 millioner kroner.
I fjor
I fjor gikk 13,3 millioner kroner til reisestipend
og 43,5 millioner kroner til prosjektstipend for
forfattere. Det minste prosjektstipendet var på
ett månedsverk, det største på 12.
Oversetterne fikk til sammen cirka 3 millioner kroner.
Les mer om stipendene på www.nffo.no.
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Eivind Lilleskjæret.

Eivind Lilleskjæret fikk Bohandelens
fagbokpris for oversettere
«Lilleskjæret er en erfaren og allsidig oversetter som behersker flere
sjangre innenfor oversetterarbeidet,» skriver juryen i sin begrunnelse
for valget av årets prisvinner. Lilleskjæret får prisen for hele
sakprosaoversetterskapet, men spesielt for oversettelsen av Orlando
Figes, Hilsen ved midnatt. (Cappelen Damm, 2013)
Tekst: og foto: Anniken Schiøll

Juryen skriver at prisvinneren demonstrerer at
han behersker skjønnlitterære og faglitterære
stilnivåer i en og samme tekst, i boken Hilsen
ved midnatt.
– Handlingen i denne boken begynner
før 2. verdenskrig. To studenter blir kjærester.
Når krigen kommer, blir de adskilt. Mannen
Lev kommer i tysk fangenskap, og fordi han
blir brukt som tolk, blir han mistenkt for å
være kollaboratør av de sovjetiske myndighetene. Han blir dømt til åtte års straffarbeid i
Gulag-leiren i Petsjora. Herfra begynner han
å skrive brev til Svetlana, ungdomskjæresten. I
løpet av de ti årene han sitter fengslet i denne

arbeidsleiren, skriver han og Svetlana hundrevis
av brev til hverandre. Brevene blir smuglet ut,
og dermed unngår de sensuren. Det er grunnen
til at dette korpuset er så unikt, og årsaken til
at Figes bygger boken på disse brevene som
består av beskrivelser av dagliglivet i Gulagleiren, mens det pågår. Det er noe annet enn
fortellinger og erindringer. (NB! Forfatteren
av denne boken kommer til Sakprosafestivalen
2014, se side 9)
Eivind Lilleskjæret tar i mot NFF-Bulletin
på kontoret sitt på Majorstua. Her er en skillevegg omsider i ferd med å bli bygget i det åpne
landskapet, noe som skal gi ham enda bedre
arbeidsro.

Hvorfor ble du oversetter?
– Da jeg var ferdig med tyskutdannelsen
(tysk hovedfag) virket det som en grei måte
å tjene penger på. Men så viste det seg at jeg
trivdes med det, og jeg fikk mye å gjøre.
Hva oversetter du?
– Jeg oversetter 50/50 faglitteratur og
skjønnlitteratur, og både fra tysk og engelsk. Ja,
det blir mindre og mindre fra tysk, dessverre,
for det virker som det er lite som blir utgitt,
særlig av sakprosa. Jeg oversetter for aviser,
tidsskrifter, kunstmuseer og næringsliv, og det
gir variasjon. Jeg har kortere leveringsfrister og
kommer i kontakt med ulike folk. Det er også
bra når det gjelder tilbakemeldinger, man får
oftere ros og ris når man leverer til næringslivet
og andre aktører.
Hva med den omstridte Ibsenprisvinneren,
østerrikeren Handke, som er på alles lepper denne
uken? Har du vært borti ham?
– Ja, jeg har lest ham siden … Vi la ham opp
på grunnfag, han sto på pensumlistene. Jeg har
lest en god del Handke og setter stor pris ham.
På tysk?
– Ja.
Nå har du fått Bokhandelens fagbokpris for
oversettere, hva er viktig for å få til gode oversettelser?
– Jeg liker å se på det som et håndverk, det
hjelper med øvelse og god grunnutdanning. Og
så er det dette med stil-vilje; man skal jo ikke
legge til noe, men at man har den tryggheten
som skal til for å kunne formulere med egne ord.
Eivind trekker også fram O-ringen: – Jeg
er så heldig å ha et oversetternettverk der jeg
møter og samtaler med kolleger som er innforståtte med dette arbeidet. Der får man svar på
det man lurer på.
Er dere mange i O-ringen?
– Ja, det kan vel dreie seg om en 2-300
hundre oversettere.
Hva ser du på som utfordringer for oversetteryrket?
– Vi er veldig godt stilt her til lands med
foreninger som har utarbeidet kollektive ordninger, som normalkontrakten og forvaltning
av kopi- og bibliotekvederlag på en sånn måte
at det kommer de aktive oversetterne til gode.
Utfordringene er vel å videreutvikle de gode
ordningene vi alt har.
Eivind har fått reisestipender og reisestøtte
fra Det faglitterære fond: – Jeg fikk reisestøtte
til FIT-konferansen i San Fransisco og til årets
FIT-konferanse i Berlin.
Siste spørsmål er et lotto-spørsmål: Hva skal
du bruke prispengene til?
Eivind smiler. Tenker seg om. Så sier han:
Jeg har allerede vært med hele familien (samboer og tre døtre) på Lofthus samvirkelag og
spist pizza.
Bokhandelens fagbokpris er på 50 000 kroner.
Juryen har bestått av Marta Breen, Trond Berg
Eriksen og Lars Holm-Hansen. Det er fjerde
gang prisen blir delt ut, og prisen er den eneste
her til lands som berømmer oversatt sakprosa.
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Oversetterkonferansen i Berlin Foto: Merete Nilssen i NFFs Oversetterutvalg

Fra FIT-konferansen i Berlin
Berlin 2014 er unnagjort, nå venter Brisbane i 2017!
Tekst: Stein Gabrielsen, oversetter og medlem av NFFs oversetterutvalg

Det kom nesten 1600 deltakere fra 69 land til
FITs verdenskongress på Freie Universität i
Berlin. Tittelen på årets kongress var «Man
vs. Machine? The Future of Translators,
Interpreters and Terminologists». Det høres
kanskje veldig teknisk ut, men kongressen var
utrolig innholdsrik og hadde noe (mye) for alle
– tolker, terminologer og oversettere. I perioder
ble det holdt tolv parallellseminarer innenfor
ulike områder av vårt fagfelt. Det var også
imponerende at mange av sesjonene ble tolket
til engelsk/tysk/fransk, og det var spennende å
følge med på tolkenes arbeid.
Det var i det hele tatt en veldig godt gjennomført konferanse (arrangør var BDÜ, den
tyske tolke- og oversetterforeningen). Konferansen var mye bedre organisert enn tidligere
år. Vi oppdaget kun ett avlyst innslag og manglet aldri te (en sjeldenhet), kaffe eller vann.
Hvis jeg likevel skal våge å kritisere noe, må
det være at man ikke alltid (på forhånd) kunne
se hvilken institusjon eller hvilket firma som
sto bak presentasjonen/foredraget. Forskere/
studenter hadde, etter min mening, en mye mer
interessant og åpen tilnærming til temaene enn
leverandørenes representanter, og firmapresentasjonene ble i enkelte tilfeller lite inspirerende
«reklameinnslag».

Selv konsentrerte jeg meg om maskinoversettelse og CAT-verktøy (minnebaserte
verktøy), med enkelte avstikkere til tolking
og EUs enorme oversetterverden, der over
4500 oversettere jobber med – i det minste i
teorien – 552 språkkombinasjoner. Hvis jeg skal
forsøke meg på en kort oppsummering av det
jeg hørte, må det være at de «store» brukerne
utvikler hybridløsninger der man utnytter
fordelene med TM (oversetterminner) og MT
(maskinoversettelse), og at også maskinoversettelsen er en hybridvariant der man kombinerer
SMT (statistisk maskinoversettelse) og RBMT
(regelbasert maskinoversettelse). Det innebærer
at oversettere må jobbe med etterredigering,
såkalt post-editing, noe mange oppfatter som
lite motiverende. Det var likevel interessant å
høre at den kognitive innsatsen er større når
man etterredigerer enn når man oversetter.
Gevinsten ved slike systemer kan være betydelig, men sjelden i nærheten av det de største
optimistene håper på eller påstår. Dette er
dessuten systemer som krever store volumer,
helst innenfor samme fagfelt.
Blant de litterære innslagene er det ett vi
har spesielt lyst til å trekke frem: Anne Lande
Peters’ foredrag om oversettelse av Ibsen til
japansk. Hun ga oss en spennende innføring

i japansk verdisyn og hierarkisk tekning samt
de kulturelle krumspringene det medførte for
oversettelsen hennes.
Det var 55 norske påmeldte til konferansen.
50 av disse hadde fått reisestøtte fra NFF. For
oss nordmenn var det ekstra hyggelig at Bente
Christensen under avslutningsseremonien ble
overrakt The Pierre-François Caillé Memorial
Medal, blant annet for sitt mangeårige engasjement i FIT, og at Kari Kemény tidligere var
blitt tildelt The Karel Capek Medal.

Stein Gabrielsen. Foto: Privat
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Kursholderne Ivo de Figuerido og Tore Skeie.
Foto: Anniken Schiøll

Historieskriving i U2
Ti deltagere ble plukket ut til kurs
i historieskriving, som fant sted i
NFFs lokaler i Uranienborgveien
23. september. Kravet til deltakerne
var at de ikke skulle ha bokdebutert,
at de jobbet med spennende
historiemanus og at målet deres var
en historiebok for folk flest.
– Det viktigste vi skal gi dem er motivasjon
og skrivelyst, og noen redskaper for å bli bedre
forfattere, sier kursholderne Tore Skeie og
Ivo de Figueiredo til NFF-Bulletin. Ved å delta
på skrivekurs, blir man bedre kjent med sin egen
skriving. Her møter man andre som skriver og
som står overfor lignende utfordringer som en
selv. Hva med de som ikke fikk plass på dette
kurset, eller som ikke har gode tilbud om skrivekurs de kan benytte seg av? – Det er en sunn ting
å delta i skrivefellesskap med andre, sier Skeie.
Om man lager det selv, eller deltar på kurs: forfattergrupper er en god idé, sier kursholderne,
under en pause i storsalen i U2.

22. NOVEMBER:
VERDEN I BERGEN
Programmet for Norsk sakprosafestival i Bergen,
«Verden i Bergen», blir sluppet 29. oktober. Men
det er allerede klart at festivalen åpner med en
reise jorden rundt på 80 minutter: Fire forfattere
tar publikum med til fjerne byer.
Kina er et eget punkt på programmet: Forstår vi
Kina? Er spørsmålene om demokrati og menneskerettigheter like viktige som vi skal ha det til i Norge?
En canadisk blogger og akademiker kommer
til Bergen for å gi en dramatisk presentasjon av
et droneangrep, etterfulgt av en diskusjon om
bruken av droner i krig. Dette er noe av det
Verden i Bergen byr på, lørdag 22. november, kl.
11-19, Litteraturhuset. Arrangementskomiteen i
Bergen består av Teresa Grøtan (leder), Lene
Stokseth, Øyvind Vågnes og Simen Øyen.

Cecilie Tyri Holt viste Edvard Munchs «selfier» på skjermen i Festivaluniversitetet.

FESTIVALUNIVERSITETET
Publikum strømmet på, men forsvant plutselig som en bisverm. «Skurken»
var Ap-leder og forfatter Jonas Gahr Støre, som trakk publikum til Oslo
Bokfestivals hovedtelt. Men etter ti-tjue minutter kom publikum tilbake
til Unn Pedersens foredrag om vikingtiden og Ragna Ribe Jørgensens
foredrag om bier og birøkt.
Tekst og foto: Anniken Schiøll

Skal man oppsummere arrangementet med fem
ord, så var det «godt besøkt og nydelig vær».
Men skal vi gå litt mer detaljert til verks, så ble
det sagt mye interessant og oppsiktsvekkende,
morsomt og nyttig i de elleve foredragene som
ble holdt. Flere av foredragsholderne jobber på
universiteter og høyskoler med forskning. Hvert
foredrag var på 20 minutter.
Man må velge, og det hadde folk tydelig
gjort, de kom med kryss i programmet ved det
de var interessert i.
Marinbiolog Henning Røed (Hvem skal eie
havet?) holdt et foredrag om fisk. Han startet
med å peke på at det på en måte er litt feil å si at
vi lever på jorda, når det i realiteten er i Oseanet
det er mest liv. Det er også mest vann, havet er
3,8 kilometer dypt i gjennomsnitt.

Så ga han oss fakta om norsk fiskeripolitikk
gjennom tidene, eller mangel på sådan, og tok
opp dette med evige kvoter. Fiskeressurser selges
ut til kvoteeiere som kan selge kvoten videre eller
la den gå i arv. Han refererte en høyesterettssak
der ni mot åtte dommere vedtok å redusere det
evig-varende ved kvoten.
– Den dag i dag vet vi ikke noe om fiskemengder av for eksempel kysttorsk, fremholdt
Røed. – Bare én av ti torsker i Nordsjøen rekker
å bli tre kilo (det er da den formerer seg). Små
torsk har dårligere egg.
Tok ikke vare på hummeren
Når det gjelder hummeren, havets kardinal,
så forsvant den nesten. Den norske hummeren
ble solgt, fisket opp, til tross for at fagfolk i 270
år tok til orde for minstemål slik at den skulle
få formere seg. Først i 2008 ble det nødvendige
minstemålet på 25 centimeter satt.

REPORTASJE

Ordstyrer Kristine Isaksen (NFF), og arkeolog og forsker Unn Pedersen. «Før E18 ble bygget, ble en kvinne og en mann i en vikinggrav
hentet ut. De ble begravet for over tusen år siden. Selve skjelettet var gått i oppløsning. Et 40-talls gravhauger er funnet nær Tønsberg.
Tenk på det når du kjører gjennom Gulli-tunnelen!», sier Unn Pedersen

HAR DU ET RÅD TIL FOREDRAGSHOLDERE?
Professor Yann de Caprona snakket om kjærlighetens etymologi i Festivaluniversitetet
og tiltrakk seg interesse helt opp til Karl Johan da han snakket om tungekyss, judaskyss,
dødskyss og håndkyss… Erika Fatland holdt foredraget Sovjetistan, om stan-landene, og
trakk fullt hus i Festivaluniversitetet.

Henning Røed forteller at hummer var så
vanlig i Norge før at man kunne ta dem med
en treklype! I dag fisker Canada 40 000 tonn
hummer og USA 25 000. Norge fisker offisielt
kun 40-50 tonn.
At det var mye hummer før i tiden, bekreftes
av Store kokebok, som Henriette Schønberg Erken
ga ut i 1914. Den kom i hele 20 utgaver fram til 1951
og solgte i over 200 000 eksemplarer. Her er det:
hummer i gele, hummersmør, hummerkoteletter, hummerkroketter, hummer med jerper, stuet
hummer, hummergratin, hummerpudding og
mange flere retter med masse hummer. Det må
ha vært så lett å få tak hummer at man måtte
variere, mose og stue, for ikke å gå lei. Maria
Berg Reinertsen snakket om kokebokdronningen i Festivaluniversitetet (les om Berg
Reinertsens bok på s. 7).
Biene
Alt henger sammen, og da Bulletin-redaksjonen
traff Ragna Ribe Jørgensen, som var ute i god
tid til foredraget hun skulle holde om bier og
birøkting, fortalte hun glad om matfestivalen
på Rådhusplassen der hun hadde solgt ut alt
hun hadde av honning, et halvt tonn! Lederen
av ByBi bekreftet at nye røktere nå planlegger å
ha bier både på terrassen og på balkongen.

«Man skal eie salen. Det er mye lettere enn et foredrag på jobben, det trengs litt psykologi
og det blir personlig. Det kan være en smertefull opplevelse, men det gjør det også enda
mer gøy når man lykkes. Man kan trene litt for familie og venner, ikke mye. Til skoleelever
vil jeg komme med følgende tips: Ta drama!»

Forfatter Erika Fatland: «Jeg pleier å snakke gjennom foredraget høyt for meg selv på
kontoret. Jeg skriver ikke hele, men bruker stikkord. Og så må man like det. Det er jo
deilig at folk er interessert i boka di!»
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FORHÅNDSOMTALE

Svetlana Aleksijevitsj. Foto: Margarita Kabakova

Svetlana Aleksijevitsj gjester
Sakprosafestivalen 2014
I Krigen har intet kvinnelig ansikt er poenget nettopp de nye ordene fra den andre og feminine siden av
historien når det gjelder andre verdenskrig. Ord som ikke står i historiebøkene. – Jeg skriver ikke om krigen,
men om menneskene i krigen. Jeg er sjelshistoriker. Jeg er ikke interessert i selve hendelsen, men i følelsene bak
den. La oss kalle det «hendelsens sjel», skriver Aleksijevitsj.
Hun begynner boken med å risse opp kvinners
deltagelse i de store krigene:
• Allerede i det 4. århundre f. Kr. kjempet
kvinner i de greske troppene i Athen og
Sparta. Senere deltok de i felttogene til
Aleksander den store.
• Når en mor oppdro sine barn i Konstantinopel
i år 626, forberedte hun dem på å bli krigere.
• I England i årene 1560–1650 ble det opprettet
sykehus hvor det tjenestegjorde kvinnelige
soldater.
• Under første verdenskrig ble kvinner opptatt
i Royal Air Force, 100 000 kvinner deltok.

•

Under andre verdenskrig tjenestegjorde
kvinner i alle våpenarter i mange av verdens
land. I den engelske armeen var det 225 000
kvinner, i den amerikanske 450–500 000, i den
tyske 500 000. I sovjetarmeen kjempet én
million kvinner.

mine jevnaldrendes. Og det er ikke så rart – vi
var Seierens barn. Seierherrenes barn».

Vi har hentet noen sitater fra innledningskapitlene i Krigen har intet kvinnelig ansikt,
der Aleksijevitsj selv forklarer sitt prosjekt og
bakgrunnen for at hun skrev boken:

«I vår familie falt den ukrainske morfaren ved
fronten, begravet et eller annet sted i ungarsk
jord, mens den hviterussiske farmoren døde av
tyfus blant partisanene, to av hennes sønner
tjenestegjorde i hæren og forsvant sporløst i de
første krigsmånedene, av tre sønner var det en
som kom tilbake. Min far.
Slik var det i alle familier. Hos alle.»

«Jeg skriver en bok om krigen … Jeg, som ikke
likte å lese krigsbøker, enda dette var alles yndlingslektyre i min barndom og ungdom. Alle

«På skolen lærte de oss å elske døden. Vi skrev
stiler om hva vi gjerne ville dø for … Vi drømte
… Jeg har lenge vært et bokmenneske, som både
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PROGRAM FOR SAKPROSAFESTIVALEN 2014
I Litteraturhuset i Oslo, lørdag 25. oktober
12.00–12.30 KJELLEREN
Der ingen skulle tru .... – Gunnar Garfors
12.00–12.50 AMALIE SKRAM
Morfar, Hitler og den største forbrytelsen – Ida Jackson, Marte Michelet
12.00–12.45 KVERNELAND
van der Hagens metode – Alf van der Hagen
13.00–13.45 WERGELAND
På sporet av en svensk skandale – Lena Sundström
13.00–13.45 KJELLEREN
Reisen til underverdenen. Den norske Afghanistan-litteraturen fra 1984 til 2014
– Aage Storm Borchgrevink
ble skremt og tiltrukket av virkeligheten. Fordi
jeg ikke kjente livet, ble jeg fryktløs.»
«En gang kom jeg over boken Jeg kommer fra en
landsby i flammer av A. Adamovitsj: en roman
satt sammen av stemmer fra selve livet. Jeg hadde
funnet det jeg lette etter.»
«Tekster, tekster. Overalt tekster. I leiligheter i
byene og i hus på landet, på gaten og på toget …
Jeg lytter …Mer og mer forvandles jeg til et stort
øre, hele tiden vendt mot et annet menneske. Jeg
«leser» en stemme.
Jeg ville helst ha lest om hvordan menneskene snakket sammen hjemme den gang, de
vanlige unge mennene.
For meg er følelser virkelighet.»
«Det som alltid sto i sentrum var hvor uutholdelig det var, og det at de ikke ville dø. Og det
var enda mer uutholdelig- og motviljen mot å
drepe var enda sterkere, fordi kvinnene gir liv.
Skjenker liv. Bærer det lenge i seg og har omsorg
for det. Jeg forsto at kvinner har vanskeligere
for å drepe.»
Sitatene er fra boken Krigen har intet kvinnelig
ansikt med tillatelse fra Kagge forlag.
Redigert av Bulletin-redaksjonen

13.15–14.00 AMALIE SKRAM
Å elske av hele sitt hjerte – Yann de Caprona, Kristin Fridtun, Hilde Østby
14.15-15.00 KJELLEREN
Tegnet virkelighet – Erle Marie Sørheim, Thomas Lundbo, Øyvind Vågnes
14.15–15.00 WERGELAND
Hilsen ved midnatt – Orlando Figes
14.15–15.30 AMALIE SKRAM
Min yndlingsforfatter – Sigrun Slapgard, Bodil Stenseth, Aslak Nore, Torgrim Eggen
15.15–16.00 WERGELAND
Krigen har intet kvinnelig ansikt – Svetlana Aleksijevtisj
15.15-16.30 KJELLEREN
Fotball-VM. Bearbeidelser. 2. omganger – Kjartan Fløgstad, Aslak Nore, Anna Lian,
Frank Lande, Frode da Costa-Lia
16.00–16.45 AMALIE SKRAM
Kraften som splitter – Åsa Moberg, Sunniva Rose
16.00–16.45 KVERNELAND
Nasjonens viktigste politiske tekster – Finn Olstad, Bodil Stenseth, Anders Johansen
16.15–17.00 WERGELAND
Hvor går Russland? – Orlando Figes, Svetlana Aleksijevitsj, Julie Wilhelmsen
18.30–24.00 U2 (URANIENBORGVEIEN 2)
Lynintervjuer, prisutdeling og fest! – Vera Michaelsen, ti forfattere og en prisvinner
Sakprosafestivalen er gratis og åpen for alle!
Festivalen arrangereres av NFF med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.
Se utfyllende programomtaler bl.a på nettet, www.sakprosafestival.no, eller på Facebook:
Norsk sakprosafestival
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sene til å dele sin opplevelse med offentligheten.
Litteraturprofessor Peter Brooks beskriver vår
samtid som en bekjennelseskultur, hvor det terapeutiske ved å fortelle står sentralt og blir ansett
som noe rensende. Og alle forfatterne framhever
dette. Men det som ikke blir aktualisert av noen
er: Hva betyr denne delekulturen, egentlig? Hva
vil det si å utlegge noe privat, en stor sorg, i det
offentlige rom? sier Tretvoll.
Hun har både undersøkt hvorfor og hvordan
det fortelles om hendelsene på Utøya.
– Hvilke konsekvenser har det for eksempel
for fremstillingen av de traumatiserende hendelsene at Pracons historie er filtrert gjennom pennen til en journalist og forfatter? Eller at Siri
Sønstelies overlevelsesberetning suppleres av
faren og journalisten Erik Sønstelie, som deler
sin historie som pårørende?
– Der Pracon og Sønstelie har fått assistanse
i sin formidling av overlevelsesopplevelsen, er
Martinovic’ bok basert på en blogg skrevet
umiddelbart etter massakren. Den er en svært rå
formidling av ei ung jentes opplevelse av Utøyamarerittet og tiden etterpå. Forlaget har latt være
å redigere i innleggene for slik å bevare nærhet
til det som blir fortalt, sier hun.
BEARBEIDE KATASTROFEN: – Jeg tror at alle de individuelle øyevitneskildringene som kom ut etter 22. juli tjente til vår kollektive
bearbeiding av katastrofen. De var viktige for mange i en tidlig fase etter terroraksjonen, sier Marte Finess Tretvoll, som har skrevet masteroppgave om 22. juli-litteraturen. Foto: Anniken Schiøll

Utøya-bøkene og
bekjennelseskulturen
Kan man vurdere 22. juli-overlevendes litteratur på linje med annen
sakprosa? Det var et av spørsmålene litteraturviter Marte Finess Tretvoll
stilte seg da hun undersøkte tre Utøya-overlevendes bøker, den moderne
bekjennelseslitteraturen og hva det betyr å sørge i all offentlighet.
Tekst: Hilde Østby

– Det kom ut mange øyenvitneskildringer i tiden
etter 22. juli, skrevet av unge mennesker som
aldri hadde publisert noe i bokform tidligere.
Kritiker Jon Rognlien stilte i en Dagbladetkommentar spørsmål om hvordan man som
kritiker skulle nærme seg denne typen bøker.
Det ble ifølge ham umulig å svare på hva som var
viktig og hvor vellykkede de var. Jeg stilte meg de
samme spørsmålene: Hvem er jeg til å mene noe
om dette? Hvordan skal vi lese og forstå disse
bøkene? Og kunne disse veldig rå vitnebeskrivelsene diskuteres i et litteraturvitenskapelig
perspektiv? sier Marte Finess Tretvoll, som nylig
har skrevet masteroppgave i litteraturvitenskap
om litteraturen rett etter 22. juli ved Universitetet
i Oslo.
– Jeg fant ut at det var ikke tilstrekkelig å
karakterisere disse bøkene utelukkende som
sterke historier fra innsiden av katastrofen,

som vitnelitteratur. De utgjør riktignok et slags
traumets kjerne i 22. juli-litteraturen, men glir
samtidig inn i en trend i moderne sakprosa, en
sorg og smerte-litteratur som gjerne blir fortalt
i et enkelt og streit språk og ikke har en intensjon om å være litterær sakprosa. Det gjør ikke
dermed sagt denne type bøker til urørlig eller
uinteressant litteratur, sier Tretvoll, som valgte
å bruke termen vitnebekjennelser om Utøyabøkene.
Større trend
Hun tok for seg Emma Martinovics bok Lever.
Utøya 22/7, Adrian Pracons bok, skrevet
sammen med journalist og forfatter Erik
Møller Solheim, Hjertet mot steinen. En overlevendes beretning fra Utøya og Jeg lever, pappa,
som ble skrevet av overlevende Siri Marie Seim
Sønstelie i samarbeid med hennes far, journalisten Erik H. Sønstelie.
– Forlagene initierer og utgir slike bøker, og
alle de overlevende forteller om press fra omgivel-

Traumatisk på tre måter
De tre bøkene skiller seg altså klart fra hverandre
i måten det traumatiske formidles på. Det verdifulle i dem ligger imidlertid ikke i de litterære
kvalitetene, understreker Tretvoll.
– Jeg tror at alle de individuelle øyevitneskildringene som kom ut etter 22. juli tjente til
vår kollektive bearbeiding av katastrofen. De
var viktige for mange i en tidlig fase etter terroraksjonen. Å studere bøkene synliggjør både
det kontekstuelle påtrykket fra medier og forlag
samt hvordan den seremonielle retorikken som
preget tiden etter terroren bidrar til å forme
historiene. Det blir også tydelig hvordan det å
fortelle, og å dele, sine historier har blitt en slags
kulturell selvfølgelighet, sier hun.
Tretvoll understreker at selv om en del overlevende følte seg presset av mediene til å dele sine
opplevelser, er ikke bokmediet det samme som
en avisartikkel eller et tv-intervju.
– Det går langsommere å skrive en bok. Det
er en større helhet. Og forfatterne understreker
at valget om å dele historiene er tatt av dem selv.
Mange av beskrivelsene i de overlevendes bøker
handlet også om felleskapet de unge forfatterne
fant gjennom politikken og det sterke samholdet
de opplevde etter katastrofen. 22. juli-litteraturen
beveger seg videre og det er naturlig at vi får
behov for å lese andre typer bøker, sier hun.
– Det utgivelsene likevel til syvende og sist
gjør, er å påminne leseren om hvem massakren
på Utøya handler om: de som døde og de som
overlevde, sier Tretvoll.
Her kan du lese masteroppgaven til Marte
Finess Tretvoll:
https://www.duo.uio.no/handle/10852/38395

STIPENDBØKER

STIPENDBØKER
Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden 16.05.14–25.09.14, skrevet eller oversatt med
stipendmidler fra Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor det er flere forfattere/oversettere
står stipendmottakerne skrevet i halvfet kursiv.)
OBS: Stipendbøkene strømmer på. Har du sendt inn en stipendbok som ikke er med, vil den
sannsynligvis komme med i neste nummer av NFF-Bulletin, eller neste etter det igjen.
Pr. september 2014 har over 5 000 bøker/utgivelser kommet ut med støtte fra Det faglitterære fond
siden starten i 1978, og det er blitt fordelt cirka en milliard kroner i stipendmidler.

Kjell Underlid
Å bli hersa med. Utilbørleg
sosial dominans på jobben
388 sider
Gyldendal Akademisk forlag,
2013
ISBN: 978-82-05-45014-1
Essensen ved utilbørlig sosial
dominans er et mellommenneskelig undertrykkingsforhold som føles fornærmende, sårende, ydmykende og/eller krenkende,
og som kan generere aggressive, depressive og
engstelige følelser som igjen fører til dårligere
livskvalitet, trivsel, velvære og helse. I denne boken
kan du lese om 13 personer som har opplevd å bli
hersa med på arbeidsplassen og hvordan de har
opplevd og taklet dette. Deres historier ligger til
grunn for og belyser teoriene og løsningsforslagene
som forfatteren presenterer. Boka er viktig lesning
for HMS-folk, bedriftshelsetjenesten, ledere og
tillitsvalgte, organisasjonspsykologer, forskere,
undervisere og studenter innenfor emnet – og alle
som er opptatt av hvordan man kan jobbe med og
forhindre utilbørlig sosial dominans på arbeidsplassen.
Jan Olav Gatland
Olav Dalgard. Ein Biografi
351 sider
Det Norske Samlaget,
2013
ISBN: 978-82-521-7873-9
Ein frikar i norsk åndsliv
Olav Dalgard (1898–1980)
var ein av dei mest aktive
kulturarbeidarane Noreg
har hatt, ein markant
pioner innan film og teater. Han var ein sentral
aktør i norsk kultur- og åndsliv i over 50 år, også
som litterat, målmann og humanetikar. Med ei
halv stilling som dramaturg på Det Norske Teatret
gjennom femti år fekk han høve til å røre seg fritt
mellom institusjonar og kunstartar. Han var aktiv
i sosialistiske Mot Dag, laga ni filmar, sat på Grini
og i Sachsenhausen under krigen, var kritikar i
fleire aviser, skreiv fleire bøker og kjempa fram
teatervitskap som universitetsfag og ein offentleg
teaterskule. Biografien om Olav Dalgard er blitt
ein kulturhistorisk gjennomgang av frontar, rørsler
og institusjonar i det 20. hundreåret.

Ole André Bråten
Håndbok i krisehåndtering
99 sider
Cappelen Damm Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-02-41175-6
Effektiv krisehåndtering er
viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering
og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå
i en organisasjon må derfor være forberedt og trent
på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental
trening, stressmestring, samhandling og effektiv
ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.
Kunnskap om emnet er helt essensielt. Håndbok
i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og
ansatte i yrker som kan møte kriser. Den er skrevet
for medarbeidere, team og ledere som er avhengige
av å kunne mestre kriser som kan oppstå i arbeidshverdagen.
Pål Johan Karlsen
Psykologi. Inngangsporten
342 sider
Universitetsforlaget, 2012
ISBN: 978-82-15-01502-6
Dette er introduksjonsboken
for deg som skal studere
psykologi. For deg som skal i gang med studiet
som i flere internasjonale lærebøker defineres slik:
Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og
mentale prosesser. I denne korte definisjonen er det
mye å gripe fatt i, sier Pål Johan Karlsen. Han har
skrevet boken med tanke på nybegynneren i faget.
En innføringsboks fremste utfordring er å skape en
helhetlig og engasjerende fremstilling av et allsidig
fagfelt. Med utgangspunkt i de store spørsmålene
og temaene skal den gode innføringsboken vise
fagets spesielle relevans på ulike samfunnsområder.
I denne boka finner du et særlig fokus på nordisk
spisskompetanse og suverene miljøer, blant annet
gjennom intervjuer med en rekke fagfolk. Målet er
også å få fram hvor og hvordan nordiske psykologer
jobber. Målgruppa er først og fremst studenter på
årsenhets-, bachelor- og profesjonsprogrammene i
psykologi, men den egner seg også for studenter på
helse- og sosialfag og administrasjon og ledelse med
psykologi som sidedisiplin.
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Katrine Sele
Kenneth. Historia om
Kenneth Sivertsen
175 sider
Det Norske Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8318-4
Historia om Kenneth
Sivertsen er ei historie om
eit uvanleg talent, absurde
innfall og ville påfunn, intense kjærleikshistorier, men også om alt som kan
bryte ned eit menneske. Kenneth Sivertsen døydde
julaftan 2006, berre 45 år gammal. Mange hugsar
ein brutal nedtur og eit halvt hovud, men Sivertsen var mykje meir enn eit fall for open scene.
Han var gitarist, komponist, songar og humorist.
Han voks opp på Mosterøy i Bømlo, med Jesus
og englar som ein sjølvsagd del av kvardagen. Alt
som 22-åring skreiv han sin første symfoni. Kenneth
Sivertsen var klassisk komponist, skreiv viser, spelte
med dei fremste amerikanske jazzmusikarane, vart
rikskjendis som kabaretartist saman med kjærasten
Herborg Kråkevik og turnerte ein periode saman
med 47 teddybjørnar.
Kåre Kverndokken
Gutter og lesing
275 sider
Fagbokforlaget Vigmostad
& Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-450-1432-7
«Gode tiltak for å styrke de
svakeste leserne, som for
en stor del består av gutter,
kan føre til at disse får bedre leseferdigheter, større sjanser på arbeidsmarkedet
og på mange andre måter et bedre liv, noe som i
sin tur kommer samfunnet til gode.» Dette skriver
Astrid Roe i første kapittelet av Gutter og lesing.
Gutter leser mindre enn jenter og scorer dårligere
på leseprøver. Hvorfor er det sånn? Kan vi få dem
til å lese mer og bedre enn de gjør? I denne boka
behandles mange innfallsvinkler til gutters lesing,
lesepreferanser og lesekyndighet. Sentrale emner
er gutters leserhistorier, digital tekstpraksis, «guttelitteratur», guttebildet i lærebøker og litteraturformidling rettet mot gutter. Målgruppen er lærere
i det 13-årige skoleløpet, studenter, bibliotekarer,
høgskole- og universitetsansatte og foreldre.
Jan Olav Fretland, Aud
Søyland
Rett og godt. Handbok i
nynorskundervisning
208 sider
Det Norske Samlaget, 2013
ISBN: 978-82-521-8336-8
Nyttig bok for alle som skal
undervise i nynorsk! Første del
av boka tek for seg undervisningsmetodikk for ulike
målgrupper: elevar som skal lære med utgangspunkt
i eigen dialekt, elevar som har utgangspunkt i
bokmål, og elevar som lærer nynorsk som framandspråk. Andre delen av boka gir ei innføring i
nynorsk rettskriving og formverk. Her finn du ei
fullstendig oppstilling over nynorsk formverk etter
endringane 1.8.2012 og ei eiga ordliste for skulen. Her
får du òg råd og vink om ordval: Kva ord er greie å
bruke på nynorsk, kva alternativ finst, og kva ord og
uttrykk bør ein leite etter avløysarar for?
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Jørn Simen Øverli
Markaviser fra Nordmarka og
Krokskogen
124 sider
Ford Forlag, 2012
ISBN: 978-82-998452-2-9

Nordmarka-kjenner, visesanger
og forfatter, Jørn Simen Øverli,
presenterer ukjente og kjente
folkeviser med morsomme og lærerike historier fra
Nordmarka og Krokskogen i en personlig sangbok.
– Når vi hører begrepet folkemusikk og prøver å
forestille oss det landskapet hvor gamle sanger og
slåtter har blitt til, så er det fort gjort at det første
som kommer fram på netthinnen er en bygd i Telemark eller en grend i Valdres. I hvert fall snakker vi
sjelden om folkeviser fra Oslo. Men selvsagt finnes
de. Jørn Simen Øverli har løftet på tuster og stubber,
sett på kart og møtt mennesker med rot i fordums
tider fra hovedstaden, og dens nærmeste oppland,
og funnet fram et stort antall viser, skriver Erik
Hillestad, i forlagets omtale av boken.
Ola Erstad
Digital Learning Lives.
Trajectories, Literacies, and
Schooling
280 sider
Peter Lang Publishing, 2013
ISBN: 978-1-4331-1163-1
Today’s world is in turmoil.
Economic crises are bringing
countries to the brink of ruin,
and old models are being
questioned. The same sense of crisis also exists
in contemporary education, and there is a need to
explore new educational models. Digital Learning
Lives: Trajectories, Literacies, and Schooling is a
contribution in this direction. This book explores
the importance of the adoption of digital technologies by contemporary education systems. Partly
a synthesis of findings from projects carried out in
Norway by the author over the past 15 years, the data
have been extended to raise key questions about the
effectiveness of current education strategies for the
Facebook and YouTube generation. Along the way, a
promising approach for future developments in education is introduced that embraces the engagement
of digital media what Ola Erstad terms ‘learning lives.’ Use of digital media in schools and in everyday
culture becomes the catalyst for exploring learning
as life-deep (studying identity processes), life-wide
(studying learners across contexts), and life-long
(studying learning as trajectories and timescales).
The book is targeted toward courses on digital learning, educational change, school development, and
formal-informal learning.

Britt Fadnes, Kirsti Leira og
Per Brodal
Læringsorientert fysioterapi.
Teori og praksis
185 sider
Universitetsforlaget, 2013
ISBN: 978-82-15-02118-8
Forfatterne viser hvordan kroppslig balanse er avgjørende for god mental helse. Enkle
fysiske øvelser hjelper pasientene til å gjenvinne

den kroppslige balansen, og følelsen av mestring
over eget liv. «Læringsorientert fysioterapi» er en
selvstendig behandlingsform som er særlig rettet
mot pasienter innenfor de to store diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser.
Behandlingsformen blir inngående presentert
gjennom velskrevne teorikapitler og praksisnære
kapitler der alle de fysiske øvelsene blir presentert,
og en rekke pasienter bidrar med sine historier.
Boka har nettressurser, og adgangskoden finner du
i bokas forord. Målgruppen er fysioterapistudenter
og fysioterapeuter, men boka er også relevant for alle
som jobber med de to store diagnosegruppene som
er nevnt ovenfor.
Per Roger Lauritzen
Hardangervidda. De beste
turene
218 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-40556-1
Korte og lange turer til fots og
på ski, toppturer, padleturer
og sykkelturer. Europas største
høyfjellsplatå har alle muligheter. Denne nye guiden i
suksess-serien Gyldendals turguider har alt du trenger
for å ha en vellykket turopplevelse på Hardangervidda.
Boka presenterer de beste fotturene, både de riktig
lange og en rekke kortere turer for dem bare har en
helg å avse. I tillegg blir selvfølgelig viddas flotteste
toppturer trukket frem. Velger du ski, sykkel eller
kajakk som fremkomstmiddel, så har boka også gode
turforslag. Hardangervidda har selvfølgelig også den
nødvendige informasjonen om hytter og overnattingssteder samt bakgrunnsinformasjon om naturen, kultur
og historie. Turkartet Hardangervidda i målestokk
1 : 100 000 følger med boka.
F. LeRon Shults
Iconoclastic Theology. Gillles
Deleuze and the sectretion of
atheism
225 sider
Edinburgh University Press,
2014
ISBN: 978-0-7486-8413-7
F. LeRon Shults explores
Deleuze’s fascination with
theological themes and shows how his entire corpus can be understood as a creative atheist machine
that liberates thinking, acting and feeling. Shults
also demonstrates how the flow of a productive atheism can be increased by bringing Deleuzian concepts into dialogue with insights derived from the
bio-cultural sciences of religion. Gilles Deleuze
consistently hammered away at icons, overturning
pretentious images taken as true copies of ideal
models. He was particularly critical of religious
Figures. In What is Philosophy? Deleuze argued
that religion and transcendence, like philosophy
and immanence, always come (and go) together.
What value, then, could he possibly have found
in engaging theology, which is typically bound to
a particular religious coalition? Chipping away at
repressive religious representations was valuable in
itself for Deleuze, but he also believed that religion
produced something of considerable value. He
insisted that every religion secretes atheism, and
none more so than Christianity.

Henry Notaker
Kokken og skriveren. Den
gastronomiske litteraturens
historie
479 sider
Aschehoug, 2012
ISBN: 978-82-03-29335-1
Kokebøker har en helt sentral
plass i ethvert norsk hjem.
Og et blikk i dagens kokebøker viser at de i tillegg
til oppskrifter ofte inneholder kulturhistoriske
informasjoner, personlige refleksjoner og reiseminner, humoristiske digresjoner og anekdoter. Kanskje
det er disse elementene som gjør at kokebøker like
gjerne leses i godstolen eller på sengekanten som ved
kjøkkenbenken. I denne boken gir Henry Notaker
oss fortellinger om kokekunstneres oppdagelser, om
hvordan de enkelte rettene har fått sine navn, om
kvinnelige husholdersker i konflikt med hoffkokker, om tyverier og plagiater, om filosofer, politikere,
leger og astrologer som blander seg opp i hva folk skal
spise. Her får vi se kokebøkene og matbøkene – fulle
av informasjon, humor og poesi – i et nytt perspektiv.
De lever ikke i en egen lukket verden, men tar alltid
opp i seg det som skjer i samfunnet omkring.
Søren Birkvad
Den klassiske dokumentarfilm.
Fra offermentalitet til genrens
hovedværker 1930-1960
513 sider
Syddansk Universitetsforlag,
2014
ISBN: 978-87-7674-618-6
Denne bog fortæller historien om en bemærkelsesværdig forandring i den samfundsorienterede dokumentarfilms udvikling. Først handler dokumentarfilmen
om at ofre sig, siden om at være offer. I første halvdel
af forrige århundrede er en rigtig dokumentarfilm
noget, der styrker publikums tillid til samfundet.
Det enkelte menneske er her et tappert tandhjul i
samfundsmaskineriet eller et lykkeligt molekyle i
folkelegemet. I anden halvdel af århundredet bliver
dokumentarfilmen derimod stadig mere samfundskritisk og antiautoritær. I efterkrigstidens toneangivende
dokumentarfilm føjer det enkelte menneske sig
ikke længere efter helheden, men hævder sig i sin
egen ret som forurettet samfundsborger. Dokumentarfilmen kommer tæt på individet, og ofte i det
øjeblik, hvor ofret bryder sammen i tårer, eller hvor
overgriberen tages med bukserne nede. Inden for
rammerne af dét perspektiv koncentrerer bogen sig
om genrens hovedværker fra 1930 til 1960, den klassiske dokumentarfilms periode. Gennem nærgående
nylæsninger af berømte værker som Night Mail,
Triumph des Willens og Nat og tåge og kulturhistoriske kontekstualiseringer af store navne som John
Grierson, Humphrey Jennings, John Huston og
Lindsay Anderson tilbyder bogen en international
filmhistorie på dansk, der går både i dybden og
bredden. Som mentalitetshistorie er Den klassiske
dokumentarfilm desuden en debatbog af vor tid, der
i dokumentarfilmens skikkelse problematiserer vore
almene forestillinger om det progressive.
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Unn Pedersen
På en gård i vikingtiden
57 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-446659
Visste du at nesten alle bodde
på gårder og at barn og ungdom ikke gikk på skole? Eller
at mange var slaver fra de ble
født, mens rike barn ble sendt
bort for å være fosterbarn? Vi slår følge med byjenta
Tora når hun drar på gårdsbesøk til fetteren Ravn.
I tolv små fortellinger får du bli med Tora og Ravn
på gravplassen, i tømmerskogen, når de forbereder
jól, ofrer til gudene og deltar i det daglige arbeidet
på gården. Fortellingene er basert på det arkeologer
og forskere har funnet ut når de har gransket graver,
smykker, sagaer, blomsterstøv, husrester, tenner og
skjeletter. Trond Bredesens illustrasjoner gir liv til
fortellingene og setter fantasien i sving. Faktasidene
har bilder av funn og arkeologiske utgravninger.
Unn Pedersen (f. 1973), som har skrevet denne boka,
er arkeolog og forsker på vikingtiden. Hun arbeider
ved Universitetet i Oslo og har vært med på flere
utgravinger, blant annet på Kaupang.
Reidunn Norvoll
Samfunn og psykisk helse.
Samfunnsvitenskapelige
perspektiver
384 sider
Gyldendal Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-05-40913-2
I forståelsen av psykisk
helse og psykiske lidelser, og
i organisering av psykiske helsetjenester, har man
tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn.
Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare
et privat anliggende. Den inngår i en sosial og
kulturell sammenheng. Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan
samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske,
rettslige og politiske forhold. I denne antologien
presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske
lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette
utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial
ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering,
tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er
å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den
kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis.
Hilde Henriksen Waage
Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
509 sider
Cappelen Damm Akademisk, 2013
ISBN: 978-82-02-40831-2
Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten gir en
levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste
Midtøsten-eksperter. Boka formidler forfatterens
mangeårige forskning på feltet og sammenfatter
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BAK BOKA
på å skrive boka, så jeg har jo gått en halv
million i minus, men det har likevel vært
verdt det.
Brasil. Kjempen våkner ble lansert i slutten
av april i år. Hvordan har det gått?

TORKJELL LEIRA
Brasil. Kjempen våkner
323 sider
Aschehoug, 2014
ISBN: 978-82-03-29431-0

– Veldig bra! Lanseringsfesten ble fantastisk. Jeg inviterte alle jeg kjenner som
driver med brasiliansk kultur, så det ble
til slutt en liten brasiliansk kulturfestival
på Kulturhuset på Youngstorget, med
300 mennesker. Jeg fikk gode anmeldelser
i VG, Dagbladet, Klassekampen, Aftenposten, Bistandsaktuelt og Ny Tid. Ja,
tidsskriftet Rødt skrev faktisk at det var
en pageturner!
Du skriver i jeg-form?

Torkjell Leira er samfunnsgeograf og Brasilkjenner. Før han reiste til Brasil første gang
som utvekslingselev i 1990, leste han seg
opp på forhånd. Mange år senere fant han
ut at det var den samme boken – Brasil i
serien Verdens land og folk – som fortsatt
gjaldt. Det fantes ingen oppdaterte bøker
om Brasil på norsk, og i mer enn ti år gikk
han og tenkte på at han hadde lyst til å
skrive en bok om dette gigantiske landet
som Norge også, på grunn av olje blant
annet, har fått mer og mer på gjøre med.
I 2010 kom Benedicte Bulls bok Latinamerikanske utfordringer og snart skulle Brasil
arrangere fotball-VM(2014) og sommerOL (2016). Tiden var inne.
– Jeg søkte støtte fra Fritt Ord og debutantstipend fra NFF. En vakker dag i 2011
fikk jeg faktisk svar på begge søknadene
på samme dag, og til sammen 150 000
kroner. Jeg sluttet i jobben og brukte to år

den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen
om regionen – fra osmansk tid til «den arabiske
våren». Bruken av lite kjent arkivmateriale bidrar
til å kaste nytt lys over en rekke omstridte hendelser, som opprettelsen av staten Israel, palestinernes
flukt, Seksdagerskrigen, Suez-krisen og Osloprosessen. Boka vektlegger spesielt stormaktenes
rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike
delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, via
den kalde krigens alliansepolitikk og til USAs og
de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid.
Boka inkluderer i tillegg dyptpløyende kapitler om
land som Jordan, Syria og Libanon, som synliggjør
både historiske, religiøse, etniske og storpolitiske
konfliktlinjer som påvirker hele regionen. Konflikt
og stormaktspolitikk i Midtøsten er uunnværlig
lesning for journalister, forskere, studenter, politikere og alle andre som ønsker å forstå mer av det
konfliktfylte Midtøsten.

– Ja, det var noe av det vanskeligste. Som
gammel akademiker føltes det useriøst å
skrive i jeg-form. Men forlaget og redaktøren presset hardt på, heldigvis. Det var
krevende, men etter en stund løsnet det.
Det første opplaget på 1500 er utsolgt, og
et nytt er på vei. Bokklubben Fakta hadde
den som månedens bok i mai og den er
innkjøpt av Norsk kulturråd.
– Jeg er optimist av natur og tenkte at jeg
skulle få den inn i innkjøpsordningen,
fordi det finnes så lite om landet på norsk.
Du spiller capoeira, har jobbet i Regnskogfondet og jobber nå med et prosjekt om biologisk
mangfold i Amazonas. Vil du skrive flere bøker?
– Jeg synes det er rart når jeg blir titulert
som forfatter. Men jeg må innrømme at det
kribler i både fingre og ryggmarg når jeg
tenker på det å skrive en bok til.

Espen Hjardar, Jan-Erik
Pedersen
Faktor. Fordypningshefte.
Matematikk for ungdomstrinnet
136 sider
Cappelen Damm, 2013
ISBN: 978-82-02-34395-8
Fordypningsheftet er lagd
for elever på 10. trinn, men
passer også godt for elever på lavere trinn som trenger
mer å bryne seg på i matematikk. Heftet kan brukes
uavhengig av læreverk.
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Emilie Klinge
Empati. Nærvær eller
metode?
177 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 978-82-05-45106-3

Vår empati kan åpne nye dører
i denne kontakten og føre oss
lenger enn noen metode eller
teknikk kan. Empati er en varm og levende kvalitet, men utfordrer også våre kognitive ressurser,
som evnen til refleksjon og analyse. Dette for å forhindre at vi blir for sterkt følelsesmessig engasjert,
for medfølende og smittet av den andres følelser
og opplevelser, eller at vi blir for rasjonelle, saklige
og distanserte. Et kjent utsagn som: «Det går an
å bli for empatisk òg, da!» synes å ha lite relevans.
Det viktige er hva vi gjør når! Empati er en kvalitet
som leder oss til handling og kommunikasjon, og
det er hvorvidt våre handlinger og vår kommunikasjon er til støtte og hjelp for den andre, som teller,
og som avgjør graden av vår empati. Etter hvert har
begrepet «mentalisering» blitt introdusert som en
utvidelse av empatibegrepet. Mentalisering som
kvalitet vil også bli beskrevet i boken.
Truls Gjefsen
Jørgen Moe. En biografi
382 sider
Dreyers forlag, 2011
ISBN: 978-82-8265-021-2
Jørgen Moe var født odelsgutt, men ville bli dikter og
embetsmann. Aller mest det
siste, men han beveget seg inn
på et tilsynelatende sidespor, folkeminnegransking.
Ettertiden husker ham best for resultatet av
femten års eventyrsamling. Asbjørnsen og Moes
eventyrsamlinger forandret det norske språket og
skapte en norsk stil. De ble et sentralt element i
våre forestillinger om hva det norske er. Men det
som fylte mesteparten av Jørgen Moes voksne liv,
var prestegjerningen. Han nådde sitt mål om å
bli biskop, men i mellomtiden hadde motstanden
mot embetsmannsstaten og statskirken vokst til et
stormløp, som han måtte håndtere.
Pål Steigan
En folkefiende
479 sider
Aschehoug, 2013
ISBN: 978-82-03-29260-6
Få politiske skikkelser her til
lands har klart å gjøre seg mer
kontroversielle – for ikke å si:
forhatte – enn Pål Steigan.
Sammen med Tron Øgrim sto
han bak dannelsen av både SUF (m-l) og AKP, og
bidro dermed til å gjøre livet surt for sine politiske
motstandere av alle avskygninger, både i og utenfor
partiet, gjennom minst et par tiår. Det er heller ikke
mange andre nordmenn som kan påberope seg å ha
møtt Mao, Enver Hoxha og Pol Pot personlig – og
dessuten å ha skrytt dem alle opp i skyene. Slikt
gjør en ikke populær i vide kretser, selv om man
etter hvert skulle komme på bedre tanker og gi klart
uttrykk også for det. Selv tretti år etter at Steigan
trakk seg fra alle ledende politiske verv, vekker
han konflikt og engasjement. M-l-bevegelsen var
kjent for sin disiplin og indre enhet. For første gang

forteller Steigan om hvordan kameratskap sprakk
og ble til bittert fiendskap da motsetningene ble for
store. Men han kommer aldri til å angre på at han
har gjort sitt ytterste for å kjempe mot kapitalismen,
et system han mener truer menneskehetens fremtid
mer enn noen gang. En folkefiende er blitt en viktig,
interessant og høyst lesverdig fortelling.
Eli Thorbergsen
Barnehagens uterom
118 sider
Pedagogisk forum, 2012
ISBN: 978-82-7391-165-0
Uterommet er barnehagens største rom, og det
som foregår der er viktigere enn noen gang. Forfatter Eli Thorbergsen ønsker å øke vår bevissthet
om uterommets betydning for barna og leken, og
hun kommer med konkrete forslag til hva som kan
gjøres. Boken henvender seg både til barnehagens
ansatte og førskolelærerstudenter. Eli Thorbergsen
er utdannet førskolelærer og arbeider som høgskolelektor i forming ved høgskolen i Telemark. Hun
har tidligere skrevet bøkene Barnehagens rom og
Barn og materialer.
Asbjørn Rolseth
Volvo. Lastebiler i Norge
239 sider
Bilforlaget, 2013
ISBN: 978-82-91062-13-6
Volvo lastebiler ble lansert på
det norske markedet i 1929 og
ble raskt blant de mest solgte
lastebilene. For første gang presenteres hele historien om Volvo lastebiler i Norge i bokform. Her kan
du lese om alle de populære modellene, som Bamse,
Snabbe, Viking, Titan, N-serie snutebiler og
F-serie bulldogbiler. Førkrigsmodeller, rundsnutemodeller og nyere modeller er også omtalt. Alle
bildene viser norskregistrerte biler og er supplert
med eierhistorikk på hver bil. Bildematerialet gir
en variert og spennende oversikt over Volvo lastebiler av forskjellige typer fra hele landet.
Stephen von Tetzchner
Utviklingspsykologi.
2. utgave
742 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-39078-2
Dette er den andre utgaven
av det norske standardverket
om utviklingspsykologi.
Den inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt
med seg på det utviklingspsykologiske området.
Boka viser bredden i moderne utviklingspsykologi
og fører leseren inn i fagets tenkemåte. Ut fra
denne er barn og voksnes evner og egenskaper ikke
ferdiglagede eller forutbestemte, men er resultatet
av komplekse samvirkninger mellom biologiske og
miljømessige forhold over tid. Gjennom utvikling
både endrer individet seg og forblir det samme.
Boka gir leseren kunnskaper om den typiske utviklingen og de individuelle variasjonene innenfor
alle aspekter av utvikling fra spedbarnsalderen,
gjennom ungdomsårene og helt til den sene voksenalderen.

Einar Økland
Norske malebøker. Læremiddel, kunstformidling,
tidtrøyte og lokkemiddel
191 sider
Samlaget, 2012
ISBN: 978-82-521-7877-7
Eit fargerikt pionerverk
som med 260 illustrasjonar
dokumenterer og synleggjer eit allment kjent, men
usynleggjort og sterkt underkjent kulturhistorisk
fenomen, vel 100 år med norskproduserte malebøker
for barn. Einar Økland har i 40 år kartlagt og sjølv
samla fleire hundre titlar som er langt fleire enn det
som finst i offisielle register. I si kronologiske og
perspektivrike framstilling viser han døme på dei
utanlandske forløparane før vi frå 1890-talet får dei
første norskproduserte produkta. Boka viser korleis
store og mindre forlag nytta kjende og mindre kjende kunstnarar i produksjonen av ein boksjanger som
ingen hittil har analysert og som berre sporadisk er
registrert. Som bruksbøker er sjangren dessutan å
rekne som sjølvdestruerande, men Økland har valt å
vise både ubrukte forelegg og «brukte» sider.
Mona R. Ringvej
Marcus Thrane. Forbrytelse
og straff
321 sider
Pax forlag, 2014
ISBN: 978-82-530-3542-0
Marcus Thrane er noe av et
mysterium i norsk historie.
Hans skjebne var å bli dømt
i Høyesterett for å ha tatt i bruk det frie ord. Han
kjempet for allmenn stemmerett for menn i en
tid der dette ble møtt med autoritær avvisning og
fengselsstraff. Marcus Thrane (1817–1890) er kjent
som «sosialistisk agitator» og som grunnlegger av
thranitterbevegelsen. Men hvor radikal var han
egentlig? Og hva formet livsvalgene hans – personlig og politisk? I historikeren Mona R. Ringvejs
bok står Thrane frem som en demokratiforkjemper
som ble knust av et autoritært styre. Fortellingen
om Marcus Thrane er en av de glemte episodene
som viser at Norge på 1800-tallet drev en innbitt
kamp mot, og ikke for demokratiet. Thranes kamp
ble nemlig slått til jorden ved et justismord, som
inntil nylig ikke er blitt undersøkt. Marcus Thrane
ble både helt og antihelt i kampen for allminnelig
stemmerett, ytringsfrihet og folkestyre. Hans liv
og arbeid skildres her som en politisk – og menneskelig – tragedie, men også med islett av komedie.
Cecilie Lønn
Voces del Sur 1. Libro de
texto
303 sider
Akademika forlag, 2013
ISBN: 978-82-321-0258-7
Voces del Sur er en lærebokserie
i tre trinn i spansk for norsktalende. Hvert trinn består av ei
tekstbok og ei arbeidsbok. Samtlige spanske tekster
i læreverket er oversatt til norsk linje for linje, parallelt med den spanske teksten. Denne tilnærmingen
fornyer spanskundervisningen – det blir lettere å
forstå spansk, og det går raskere å lære nye ord. Hvert
kapittel i tekstbøkene åpner med en sangtekst. Mu-
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sikk er en døråpner inn til ulike kulturer, og sanger
gir en språklig gevinst – vi husker dem lettere enn
andre typer tekster. Tekstboka tar for seg tema som er
viktige i innlæringsfasen av et nytt språk: å presentere
seg selv, sin familie og sine venner, beskrive utseende, farger, klær, fritid, bolig osv. Tekstene har en
problematiserende vinkling og belyser hvor forskjellig
virkeligheten kan være for mennesker i ulike kulturelle kontekster. Boka tar videre for seg personer og
kulturelle fenomener som har hatt stor betydning i
den spansktalende verden. På slutten av boka gjengis
kortromanen Cóctel con frenesí av den dominikanske
forfatteren Emilia Pereyra, med norsk oversettelse
parallelt med den spanske teksten.
Ragnar Kvam jr.
Mannen og mytene
Thor Heyerdahl, bd. 3
375 sider
Gyldendal, 2013
ISBN: 978-82-05-39116-1
Thor Heyerdahl var en mann
omgitt av myter – myter om
seg selv og det han mente var
vitenskapelige myter. Gjennom et omflakkende liv
høstet han en berømmelse få nordmenn har blitt
til del. Men det var en berømmelse som hadde
sin pris. Thor Heyerdahl var skattet, men også
forhånet. Kampene han førte kostet, og familielivet
forble turbulent. Dette tredje og avsluttende bindet
i biografien om Thor Heyerdahl starter i 1977 med
den omstridte Tigris-ferden. Seilasen fikk et annet
utfall enn han hadde tenkt, og et halvt år senere
stakk Heyerdahl Tigris i brann. Stirrende inn i
flammene bød han 63 år gammel havet endelig
farvel. Thor Heyerdahl ble kritisert for å ta for lett
på kravene til vitenskapelig metode og vant i liten
grad innpass blant forskere. Drevet av en ubendig
nysgjerrighet, paret med evnen til å dra avgårde
på spektakulære ekspedisjoner for å finne svar på
sine spørsmål, fortsatte han likevel å trollbinde sitt
verdensomspennende publikum. Thor Heyerdahl
advarte tidlig mot miljø-ødeleggelsene og påtok
seg en viktig oppgave som brobygger mellom
nasjonene under den kalde krigen. For påstanden
om at den norrøne guden Odin var en høvding fra
svartehavsområdet, ristet imidlertid ekspertene
oppgitt på hodet. Ragnar Kvam jr.s storslåtte
trebindsbiografi går tett på mytene, og tegner et
nyansert bilde av det 20. århundres mest berømte
nordmann.
Ketil Skogen, Olve Krange,
Helene Figari
Ulvekonflikter. En sosiologisk
studie
270 sider
Akademika forlag 2013
ISBN: 978-82-321-0116-0
Ulvekonflikter bygger på mer
enn ti års forskning. Her får vi
vite hvordan ulven blir dratt inn i dypere samfunnsmessige motsetningsforhold og endringsprosesser.
Ulven kan skape frykt og drepe jakthunder og sau.
Men den har kommet tilbake fordi den har fått en
beskyttelse den ikke hadde før, og det er mennesker som har sørget for beskyttelsen. At den norske
utmarka skal vernes mot bygdefolks ressursutnyttelse
er en ganske ny tanke. Ulven har blitt et sterkt symbol
på økonomiske, sosiale og kulturelle endringsproses-

ser, og på det skjeve maktforholdet mellom urbane
eliter og vanlige folk på bygda. Men befolkningen i
Bygde-Norge endrer seg også, og en stadig minkende
andel lever av jord- og skogbruk. Ulven har fått venner også i distriktene.
Johan T. Dale, Steinar
Lyngstad
Næringslivsøkonomi.
Økonomi og ledelse
304 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2014
ISBN: 978-82-110-2037-6
Læreboka er skrevet for
programfaget Økonomi og ledelse. Faget handler
om bedriftens samfunnsansvar, om interessekonflikter og om globalisering. Markedstilpasning,
produksjonsplanlegging, organisasjon og ledelse er
kjernestoff. Læreboka har et godt utvalg med oppgaver til oppfølging av læringsarbeidet. Læreboka
presenterer lærestoffet gjennom fakta, eksempler,
kommentarer og oppgaver.
Økonomi og ledelse har disse komponentene:
• Lærebok
• Nettsted: www.dalefag.no
• Lærernett årslisens
Til Økonomi og ledelse har forfatterne regnearkmodeller til dekningspunktanalyse, effektiv rente,
inntektsanalyse, investeringsanalyse, kapitalbehov
og markedstilpasning.I tillegg til «Dalefagmodellene» er det lagt ut et sett nye modeller som
er tilpasset oppgaver som gis til eksamen. De fungerer i Microsoft Excel for Windows 2010 og 2013
og Microsoft Excel for Mac 2011.
Eva Maagerø, Elise Seip
Tønnessen
Multimodal tekstkompetanse
245 sider
Portal Akademisk, 2014
ISBN: 978-82-8314-013-2
Fra vi er ganske små møter
vi tegn og tekster hvor vi enn
vender oss: på skjermer og papir, på t-skorter, skilt
og bruksgjenstander. Vi bruker tekster og medier
når vi lærer og når vi jobber, når vi flørter, bygger
vennskap og utvikler vår identitet. Denne boka
handler om et mangfold av tekster, multimodale
tekster, og om hvordan vi bruker dem til å skape
mening. Enten vi skriver en oppgave på skolen eller
poster bilder på Facebook, bruker vi en tekstkompetanse som er utviklet gjennom en lang rekke
tekstmøter. Bokas mest grunnleggende spørsmål er
hva som må til for å mestre disse møtene og hente
kunnskap, opplevelser og erfaringer ut av tekster.
Det er et viktig spørsmål for alle som leser og lærer,
og for alle som selv skal undervise og formidle
gjennom tekster. Boka er full av eksempler, både
fra lærestoff og fra medier, og de teoretiske perspektivene utvikles i tett samspill med eksemplene.
I første del av boken studerer vi blant annet hvordan samspillet av uttrykksformer som ord, bilder,
farger og lyd virker inn på meningsskapingen.
Andre del av boka tar for seg tekster som vi lærer
av, og går konkret inn i ulike skolefag for å se på
hvordan tekstene former og formidler kunnskap.
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Kjell B. Hjertø
Team
331 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-450-1078-7
Denne boken gir faglig og
praktisk forankret innsikt i
team som en spesiell gruppeform, og hvordan denne formen kan bli et kraftfullt verktøy i organisasjonen og øke jobbtrivsel
og læring. Boken argumenterer mot den populære
misforståelsen at «team er bra», og at «teambuilding» er nøkkelen til suksess – en misforståelse som
har skuffede ledere og ansatte som resultat. Boken
dekker behovet for forskningsbasert faglitteratur
om grupper og team i arbeidslivet.
DEL I presenterer en forskningsmessig faglig
forankret forklaring på teambegrepet og hvordan
ledelsen kan implementere team i sine organisasjoner
eller institusjoner på en vellykket måte. Denne
delen rydder opp i forvirringen om hva team
egentlig er, en forvirring som gjennom år har skapt
problemer og frustrasjoner i arbeidslivet, spesielt
ved implementering av team som gruppeform i
egen organisasjon.
DEL II presenterer forskning som gir en rekke
grunnleggende svar på hva som gjør arbeidsgrupper – inkludert faktiske team – effektive eller
ineffektive. Her går boken i dybden på hva som
hemmer og fremmer teamenes effektivitet. Når
man i internasjonal forskning skal undersøke dette
spørsmålet, slår man nesten uten unntak sammen
alle slags arbeidsgrupper og undersøker dem under
ett, noe denne boken også gjør. Boken er sterkt
faglig forankret i forskning, og den er skrevet for
å passe like godt for akademikere som for ledere
og ansatte i arbeidslivet, og kan med fordel brukes
i undervisningen ved høgskoler og universiteter.
Boken setter mesonivået hvor grupper og team
hører hjemme i organisasjonen i sentrum, et nivå
hvor praktisk talt alle viktige beslutninger blir tatt
og en stor del av implementeringen av disse beslutningene blir gjennomført. Her ligger det økt faglig
innsikt og venter for organisasjonsfaget ved høyere
utdanningsinstitusjoner, og her ligger det betydelige produktivitetsgevinster å hente for praktikere
som tar opp hansken for sin egen organisasjon.
Torgrim Titlestad
Olav den hellige.
Sagakongene 10
222 sider
Spartacus Forlag, 2013
ISBN: 978-82-430-0581-5
I denne boka presenteres
kong Olav Haraldsson den
hellige på en helt ny måte:
Sagaene tas i bruk som grunnleggende viktig for
å forstå hans bakgrunn og vei til makten i Norge
1015–30.Dermed får vi større forutsetninger for å
forstå drivkreftene som førte ham fra å være en
sårbar barnesoldat til kongemakt og martyrium på
Stiklestad i 1030, drøyt 35 år gammel. Boken ser på
Olavskulten som oppsto etter hans død, og hvordan
kirken bevisst overdrev Olavs helterolle og dømte
motstanderne hans til helvetes pinsler og fortielse i
historien. Forfatteren drøfter også Olavs betydning
som nasjonalt ikon: et uvanlig eksempel på hvordan
folkemytologien gjorde ham til folkets og nasjonens
beskytter.
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STIPENDBØKER
Bård Lahn
Klimaspillet
En fortelling fra innsiden av
FNs klimatoppmøter
315 sider
ISBN: 978-82-8288-024-4

København-toppmøtet i 2009
løftet klimasaken til topps i
internasjonal politikk, men
resultatene lar vente på seg. Når «alle» er enige
om at drastiske tiltak er påkrevd – hvorfor klarer
ikke verdens toppledere å komme overens om
en avtale for å bremse klimaendringene? Denne
boka tar leseren med på innsiden av de lukkede
møterommene i FNs klimaforhandlinger, og viser
hvordan spillet om klimaet henger sammen med
rettferdig fordeling av verdens ressurser og raske
endringer i internasjonale maktforhold. Samtidig
stiller boka spørsmål ved våre forventninger til en
«global løsning» på klimaproblemet. Bård Lahn
(f. 1983) er miljøverner med lang erfaring fra norsk
og internasjonal klimapolitikk. Som medlem av
Norges delegasjon til flere av FNs klimatoppmøter
har han fått et unikt innblikk i forhandlingsprosessen. Lahn er tidligere leder av Natur og Ungdom,
og har en bachelorgrad i sosiologi. Dette er hans
første bokutgivelse.
Anne-Mette Kirkemo og
Ole Kirkemo
Norges beste lakseelver
228 sider
Gyldendal, 2014
ISBN: 978-82-05-46101-7
Norge er en stormakt på
laksefiske. Vi har elver i verdensklasse, spesielt berømte
for sin store og spreke laks. I Norges beste lakseelver
presenteres perlene blant disse elvene. De 26 elvene
som er med i boken, er plukket ut som spesielt
interessante sett med laksefiskerens øyne. For
hver elv er teksten spekket med opplysninger som
er nødvendig for at du skal kunne ha et vellykket
fiske: beliggenhet, lakseførende strekning, sesong,
elvekarakter, laksestamme, fangststatistikk,
fiskemetoder og utstyr, kvoter, soner, kortsalg og
overnattingsmuligheter. I tillegg har hver elvepresentasjon et informativt kart. Norges beste lakseelver
er laksefiskernes Michelinguide. De fleste elvene er
tildelt en stjerne, noen færre har fått to, og en liten
håndfull tilhører laksefiskets stjernehimmel.
Arnlaug Steine
Jeg er meg – du er deg. Barns
motoriske og sansemotoriske
utvikling 0-2 år
116 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2010
ISBN: 978-82-450-0772-5
Jeg er meg – du er deg beskriver
barnets utvikling fysisk, sansemessig, psykisk
og sosialt, fra barnet er født til det kan gå. Med
utgangspunkt i at det lille barnet, allerede fra det
er født, er et selvstendig individ, beskriver barnefysioterapeut Arnlaug Steine både samspillet som
skjer mellom hjerne, kropp og sanser, og samspillet
mellom indre og ytre påvirkning, og relaterer det
til nyere forskning. Boken viser barnets utvikling
med tekst og bilder, og hvordan man kan stimu-

lere barnet og fremme den gode sansemotoriske
utviklingen. Jeg er meg – du er deg er skrevet for alle
som arbeider med små barn – ved helsestasjoner, i
barnehager, ved institusjoner og på barneavdelinger
ved sykehus, og dessuten for alle som utdanner seg
innen pediatri og småbarnspedagogikk. Foreldre
vil også kunne ha glede og nytte av boken. Arnlaug
Steine er utdannet fysioterapeut og er spesialist i
barnefysioterapi MNFF. Hun har bred erfaring i
arbeid med barn, både som konsulent ved helsestasjon, rådgiver i barnehager, skolefysioterapeut
og behandler av barn med spesielle behov. Steine
driver i dag instituttet Fysioterapi for barn og
unge. Hun har holdt en rekke kurs og forelest for
ulike student- og faggrupper. Arnlaug Steine har
tidligere skrevet boken Eg kan, Eg klarer.
Guri Langholm, Elly
Herikstad Tuset
Matglede i barnehagen
164 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-450-1279-8
God mat smaker godt.
Små barn skal også ha gode
smaksopplevelser. Måltider i barnehagen er en god
anledning til hygge og sosialt samvær, men også en
arena for læring. Det er mye et barn skal lære seg
for å kunne spise, derfor er det viktig at personalet i
barnehagen både er kjent med barns spiseutvikling
og har kunnskap om mat. I Matglede i barnehagen
gir Guri Langholm og Elly Herikstad Tuset et innblikk i barns spise- og smaksutvikling og teori om
ernæring og kosthold. De fleste kapitlene har nær
tilknytning til praksis. I Matglede i barnehagen vil
måltidets pedagogiske funksjon handle om å lære å
spise variert mat og om matens opprinnelse, og ikke
om å takke for maten og spise «pent». Målgruppen for denne boka er barnehagelærerstudenter og
ansatte i barnehagen, og ellers andre som har ansvar
for å servere mat til barn i barnehagen.
Tove Brita Eriksen
Fysisk aktivitet og nedsatt
funksjonsevne
– barnehage og skole
232 sider
Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 978-82-15-02264-2
Alle er født for bevegelse.
Bevegelsesevnen må vedlikeholdes og stimuleres i
et tidlig-inn perspektiv. Forfatteren fokuserer
spesielt på barn med nedsatt funksjonsevne. Hun
gir oss en innføring i sentrale temaer knyttet
til barns bevegelsesevne og bevegelsesglede, og
presenterer et stort utvalg av aktivitetseksempler.
Det pedagogiske blikket er rettet mot mulighetenes
verden og situasjoner i inne- og utemiljøer som
fører til aktivitetsglede, læring, motorisk mestring og positiv utvikling for alle barn i alderen
0-10 år. Årsaker til funksjonsforstyrrelser og
anbefalte hjelpemidler omtales i egne avsnitt. Å
gi alle barn i dette aldersspennet positive fysiske
opplevelser handler om å gi rom for optimal
utvikling og å flytte personlige grenser. En
fagbok for alle med interesse for barns vekst og
utvikling, kropp, helse og fysisk aktivitet. Tove
Brita Eriksen er førstelektor ved Høgskolen i
Oslo og Akershus.

Geir Atle Ersland
Byens konstruksjon. Varige
spor i byens landskap
207 sider
Dreyer, 2011
ISBN: 978-82-8265-029-8
Mellomalderbyar blir ofte
sett på som uoversiktlege og
usystematiske i utforminga. Denne boka har som eit
av sine mål å visa dessa byane er prega av stabilitet i
utforminga like fram til moderne tid. Sidan midten
av 1800-talet har den mellomalderske bystrukturen
vore under press og til dels blitt øydelagt i dei fleste
byar. Slike byar har likevel stadig fellestrekk som
viser korleis dei blei til, i form av spor etter gate- og
tomtemønster og ikkje minst i kyrkjestrukturen.
I Norden var byar noko nytt i mellomalderen, og
mellom desse er Bergen kanskje den byen med den
rikaste forskingstradisjonen både innanfor arkeologi
og historie. I denne boka blir den mellomalderske
bystrukturen i Bergen tolka og samanlikna med byar
som London, København, Lübeck, Trondheim, Oslo
og fleire andre. Men også andre spor i bylandskapet
blir drøfta. Fanst det ein byidentitet i tidleg moderne
tid (1500–1800)?
Frode Olav Haara
Lærerutdanner i matematikk
– mange forventninger
214 sider
Cappelen Damm, 2014
ISBN: 978-82-02-44516-4
Lærerutdanner i matematikk
– mange forventninger gir et
dypere innblikk i hva det
innebærer å være lærerutdanner i matematikk,
og hvilken posisjon matematikklæreren har i
samfunnet. Forfatteren diskuterer faget opp mot
studentenes, skolens og samfunnets forventninger:
Hva vil det si å være student for å bli matematikklærer? Hva innebærer det å være lærerutdanner i
matematikk? Hvilke forventinger har nyutdannede
matematikklærere til skolehverdagen? Hvilke forventninger har skolen og samfunnet til matematikklæreren og matematikklærerutdanningen? Det
er mange som har forventninger til matematikken
i skolen og til dem som underviser i matematikk.
Forventningene forplikter og utfordrer, og de
krever oppmerksomhet og konsentrasjon. Målet
med boka er å stimulere til ettertanke og diskusjon
knyttet til matematikk i skolen og lærerutdanning.
Boka retter seg særlig mot studenter på masterutdanningsnivå, og undervisere og studenter i
grunnskolelærerutdanningen.
Benedicte Maurseth
Samtaler med spelemannen
Knut Hamre
234 sider
Det Norske Samlaget, 2014
ISBN: 978-82-521-8319-1
Som liten gut kakka
Knut Hamre på dørene
til alle naboane i Granvin
i Hardanger. Han stod
utføre med felekassen i
handa. Han berre måtte spela for seg sjølv og for
andre. Sidan den gong har livet hans handla om
å spela hardingfele og å læra dette vidare til nye

STIPENDBØKER

Anne-Lise Gjerdrum,
Anne Lise Aasgaard Solli
Språkboka 4. Elle melle
136 sider
Fagbokforlaget Vigmostad
& Bjørke, 2012
ISBN: 978-82-11-01452-8
Elle Melle gir barna ferdigheter i å lytte, snakke, lese
og skrive, gjennom fellesopplevelser av tekster, illustrasjoner og musikk.
Elle Melle har en gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker varierte metoder for å favne flest
mulig. Ved hjelp av morsomme bilder og sanger
og fengende tekster stimulerer Elle Melle barnas
kreativitet. I Elle Melle Språkboka 4 jobber forfatterne med ordkunnskap, rettskriving, grammatikk,
tekstproduksjon og læringsstrategier. Oppgavene
er nivådifferensierte og delt inn i ti arbeidsenheter.
Mange av tekstene i Elle Melle Leseboka 4 utdyper
emnene i Språkboka 4, men Språkboka 4 kan også
brukes alene. Boka er gjennomillustrert med fine
og fargerike fotografier og illustrasjoner.

Anne-Lise Gjerdrum,
Anne Lise Aasgaard Solli
Les og forstå 4. Elle melle
95 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2012
ISBN: 978-82-11-01470-2
Les og forstå 4 er arbeidsboka
til Leseboka 4. Heftet hjelper
eleven å videreutvikle
leseforståelsen. Oppgavene trener innholdsforståelse, refleksjon og ord- og begrepsutvikling.
Heftet består av før- og etterlesingsoppgaver og
tar sikte på å bevisstgjøre barna om lærings- og
lesestrategier. Oppgavene i heftet er differensiert. Elle Melle gir barna ferdigheter i å lytte,
snakke, lese og skrive, gjennom fellesopplevelser
av tekster, illustrasjoner og musikk. Elle Melle
har en gjennomtenkt og trygg progresjon og bruker
varierte metoder for å favne flest mulig. Ved
hjelp av morsomme bilder og sanger og fengende
tekster stimulerer Elle Melle barnas kreativitet.

BAK BOKA
begynte å lure på hvem denne damen
egentlig hadde vært!
– Flere kokebøker blant annet om lavkarbodietter og lignende hadde ligget
på bestselgerlistene lenge, og jeg søkte
stipend for å foreta en undersøkelse av
norgeshistorien sett gjennom et liv ved
kjøkkenbenken. Schønberg Erken skrev
om husmoren, men var jo selv kjendiskokk
og bestselgende forfatter! Hva kostet denne
karrieren henne og hva smakte det?

Foto: Fredrik Arff

generasjonar. Knut Hamre (f. 1952) er rekna for å
vera ein av dei fremste utøvarane på hardingfele
i dag. Han er ein felepoet og ein felemeister.
Benedicte Maurseth har i 23 år samanhengande
vore Hamre sin elev og er i dag sjølv ein framifrå
og velkjend felespelar. Når ho ser attende er det
samtalane som har vore det viktigaste i opplæringa. Dette er ei bok med samtalar om blant anna
kunst, dikting, medkjensle og mystikk mellom
meisterspelemannen Knut Hamre og hans elev,
Benedicte Maurseth. Boka tek for seg kva det vil
seie å føre vidare kunnskap og handverk gjennom
generasjonar. Med føreord av Jon Fosse.

17

MARIA BERG REINERTSEN
Henriette Schønberg Erken. En
norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken
243 sider
Cappelen Damm 2013
ISBN: 978-82-02-366094

Biografier om skjønnlitterære forfattere
tar ofte utgangspunkt i romanene for å
si noe om forfatterens eget liv. – Jeg ville
gjøre noe av det samme med Henriette
Schønberg Erkens kokebøker og leste dem
også som en kilde til hennes holdninger.
Jeg ville at kokebøkene skulle være primærkilden, sier forfatter og skribent Maria
Berg Reinertsen. Hun har fått mange
gode anmeldelser i Prosa, Klassekampen,
Dagsavisen, Aftenposten og Bok i P2.
– I VG fikk jeg en delt kritikk, den ene av
anmelderne mente at boken inneholdt for
lite biografisk materiale.
Hun ble tredjegenerasjonseier av Store
kokebok da hun flyttet hjemmefra. – Jeg
brukte den ikke i studenthusholdningen
min, men leste av og til i den og ble fascinert av autoriteten hun hadde, om det så
gjaldt stell av pleietrengende eller å gjøre
opp en skilpadde på kjøkkenbenken. Jeg

Øyvind Andresen, Unn
Liestøl, Ingvild Holen,
Åse Lill Kimestad, Sigrun
Wergeland
Signatur 3. Norsk VG3, påbygging/studiekompetanse
412 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-11-01587-7
Signatur 3 er skrevet for elever som tar norsk
påbygging Vg3 og for privatister som ønsker
studiekompetanse. Boken sammenfatter norsk Vg2
og Vg3 på en oversiktlig og lettfattelig måte, og
dekker alle målene i læreplanen.

– Det smakte nok godt, mener Berg
Reinertsen, for Erken var fra en familie
som var opptatt av folkeopplysning. Men
det kostet også.
Bare tre private brev lå igjen etter Henriette
Schønberg Erken, som døde 22. oktober
1953 i Vang i Hamar. – Alle disse brevene
begynte med en unnskyldning om at hun
var for seint ute. Erken opplevde nok tidsklemmen, julen 1911 for eksempel, var hun så
overarbeidet at hun ikke fikk sove.
Erken hadde to barn og hun hadde koldjomfru og flere piker til hjelp i huset, men
hun hadde også en stor husholdning, med
gårdsbruk, husstellærerinner og elever som
bodde hos henne.
– Det doble utforskes i boken, som altså
ikke er en vanlig biografi, men mer en
del av norgeshistorien. Hvem kunne for
eksempel bruke 30 eggeplommer da det
skulle bakes fattigmann til jul, fra starten
av 1800-tallet til begynnelsen av 1900tallet? Historien ellers forteller ikke mye
om livet til kvinner i den øvre middelklassen den gang.
Maria Reinertsen debuterte i 2010 med
Ligningen for lykke, og skriver til vanlig i
Morgenbladet.

Tor Øystein Vaaland
På stengte stier. Tre vandringer gjennom dagens
Israel og Palestina
272 sider
Verbum, 2013
ISBN: 978-82-543-1270-4
Tre vandringer gjennom
dagens Israel og Palestina.
Boka tar leseren med til
mennesker som bor under forskjellige politiske
livsbetingelser og gjør ulike erfaringer ut i fra
hvem de er. Boka viser at konflikten i området har
ført til redusert bevegelsesfrihet.
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Dag Skogheim
Blod på hvit rose
140 sider
Tiden Norsk Forlag, 2012
ISBN: 978-82-10-05199-9

I februar 1943 hører Dag
Skogheim ordet «Ftisis»
for første gang. Da er han
fjorten år og står på et
legekontor der han blir
diagnostisert med sykdommen mer kjent som
tuberkulose. Ftisis, tuberkulose, tæring, det er
flere ord på den samme, alvorlige, skremmende
og tabubelagte sykdommen. Fra dette punktet
blir Skogheims skjebne bestemt. I elleve år
er han syk med tuberkulose, og er innlagt på
flere sanatorier, i tillegg til at han blir operert.
Samtidig med sykdommen utvikles imidlertid
det andre viktige aspektet i livet hans, nemlig
litteraturen. Det er på sanatoriene han leser, det
er her han møter mennesker med ulike skjebner
og hører deres historier – og lidelser. I voksen
alder har store deler av Skogheims forfatterskap
kretset omkring sykdom – særlig tuberkulose –
og kunst. Høydepunktene i så måte er romanen
Tæring (1988) og Sanatorieliv (2001), som han ble
tildelt Sverre Steen-prisen og Havmann-prisen
for. Blod på hvit rose er den siste boken i denne
trilogien om tuberkulosens plass i historien, og i
Dag Skogheims liv.
Ingerid Hagen
Blåfargen fra Modum. En
verdenshistorie. Blaafarveværket 1776-1821
199 sider
Spartacus Forlag, 2014
ISBN: 978-82-304-0128-6
Blaafarveværket på Modum
var Norges største industribedrift på begynnelsen av 1800-tallet. Blaafarve-

værket brukte koboltmalm til fremstilling av
koboltblått, som særlig ble benyttet i papir-,
porselens- og glassindustrien, og eksporterte
størstedelen av produksjonen av blåfarge til
utlandet. I sin storhetstid dekket det 80 % av verdensmarkedet for blåfarge. Blåfarven fra Modum
spilte dermed en viktig rolle i norsk handel med
bl a Danmark, Holland og land i Asia. I tiden
rundt 1814 fikk Blaafarveværket en avgjørende
rolle i opprettelsen av en ny norsk økonomi og
i drakampen mellom Danmark og Norge om
verdiene i det gamle riket. Dette er første bind i
en serie på flere bøker som tar for seg Blaafarveværkets historie. Dette bindet dekker pionertiden
fra 1776–1821. Ingerid Hagen forteller levende om
blåfargens vei fra Modum, og ut i verden. Hun
beskriver livet på havna i København, i kaffehusene i Amsterdam hvor blåfargen ble solgt til
handleshus i hele Europa og hvordan skip med
eksklusiv kolboltblått fra Modum reiser til Japan
og andre land i Asia.
Mads B. Claudi
Litteraturteori
281 sider
Fagbokforlaget Vigmostad &
Bjørke, 2013
ISBN: 978-82-450-1430-3
Hva er litteratur? Hvordan
skiller litteraturen seg fra
andre typer tekster? Hvordan
er forholdet mellom litteraturen og samfunnet
den har oppstått i, mellom teksten og forfatteren som har skrevet den, mellom verket og
den litterære tradisjonen det inngår i? Hvordan
kan man legitimere litteraturvitenskapen som
vitenskap? Siden begynnelsen av 1900-tallet har
en rekke teoretikere beskjeftiget seg med slike
spørsmål og gitt en rekke ulike svar på hvordan
man bør lese og forstå litteratur. Denne boka
handler om disse svarene. I en tilgjengelig og
pedagogisk form presenterer Mads B. Claudi de

viktigste retningene innenfor moderne europeisk
og amerikansk litteraturteori, og gir en grundig
introduksjon til sentrale tanker, tekster og teoretikere fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag.
Mads B. Claudi er høgskolelektor i norsk ved
Høgskolen i Telemark og doktorgradsstipendiat i
nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Tor Åge Bringsværd
Merlin
174 sider
Spartacus, 2014
ISBN: 978-82-430-0880-9
Vi tenker gjerne på Merlin
som en vennlig trollmann
med høy, svart hatt og langt,
hvitt skjegg – og i følge med
et ungt menneske ser han det som sin oppgave å
veilede. Han er den opplagte rollemodell for både
for Gandalf, professor Humlesnurr og Obi-Wan
Kenobi. Men er han en historisk skikkelse eller
kun en mytisk figur? Vi vet ikke. Like lite som vi
kan være sikre på om det noen gang har levd en
kong Arthur. Denne boka undersøker mytene og
historiene bak Merlinfiguren og vi møter ham som
kriger, vismann og profet. Som Jesus, kom Merlin
til verden ved en jomfrufødsel. Men Djevelen er
hans far. Fordi hans jordiske mor var så gudsfryktig
ble han imidlertid ikke fortapt til Djevelen. I stedet
fikk han fra sin far krefter og kunnskap om alt som
hadde skjedd, og fra Gud fikk han kjennskap til alt
som skulle komme. Merlin er en mystisk skikkelse
som dukker opp med dette navnet i historieverk,
sagn og eventyr fra 1100-tallet. Men røttene hans
er langt eldre. Han skal for eksempel ha flyttet
fra Irland steinene som i dag står på Stonehenge.
Dette er femte og siste bok i Bringsværds serie med
mytiske biografier. De andre bøkene i serien er
Ganesha, Dronningen av Saba, Robin Hood og
Jesus.

MOOC til Norge
MOOC til Norge er tittelen på en offentlig utredning (NOU) om nye digitale læringsformer i høyere utdanning
som begynner slik: «Den siste tiden har det vært en rask fremvekst av Massive Open Online Courses (MOOCs)
og lignende tilbud. MOOCs er gratis kurs over Internett ved hjelp av streamingvideo fra høyere utdanningsinstitusjoner og fra selskaper som samarbeider med slike institusjoner».
Tekst: Anniken Schiøll

MOOC ble første gang brukt for å benevne et åpent nettbasert kurs ved
University of Manitoba i Canada i 2008. På kurset deltok 25 betalende
studenter fra universitetet og 2300 deltakere som tok kurset gratis over
internett. I Norge utgjorde nettbasert høyere utdanning sju prosent av
studentene i fjor (16 500).
Rapporten gir en oversikt over MOOC-plattformenes historie: MITx,
edX, OpenupEd. I april i år lanserte 12 europeiske universiteter og selskaper
i åtte land, EMMA-prosjektet, som vil gi åpne, gratis kurs.
Det er en fantastisk utvikling, med Flipped Classroom og utdanningsmuligheter for alle, bare de har tilgang til internett. I NOU-rapporten

foreslår utvalget at myndighetene oppretter en sentral støttefunksjon og
sikrer de høyere utdanningsinstitusjonene tilgang til én eller flere MOOCplattformer. Utvalget, som er bredt sammensatt, foreslår en nasjonal satsing
på til sammen 130–380 millioner kroner årlig – og med det samme. Det
nevnes i rapporten at lærebøkene kan følge nettkurset og blir en del av
MOOC-pensumet. Men er det noen negative sider ved MOOC?
MOOC-seminar i NFF
15. oktober arrangerer NFF seminar i Uranienborgveien 2 om MOOC.
Seminaret har fått navnet «Kunnskapsformidling i mooc-enes tid». Det
går over fire timer fra 10–14, en rekke eksperter sitter i panelet, programmet
ligger på nffo.no, og du kan melde deg på kurset via Min side eller ved å
sende en mail til CamillaMarie.Widholm@nffo.no.
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Avtalelisensbestemmelsene
i åndsverkloven
foreslås endret
Kulturdepartementet sendte 1. juli i år noen forslag til endringer i åndsverkloven på høring. NFF var
en av mange høringsinstanser som uttalte seg om forslagene innen høringsfristen 12. september.
Departementet foreslår bl.a. endringer med tilknytning til åndsverklovens såkalte «avtalelisenser», som
har stor betydning for rettighetshaveres muligheter til å få en viss økonomisk uttelling for masseutnyttelse
av deres verk og prestasjoner, f.eks. ved kopiering i utdanningsinstitusjoner eller videredistribusjon av
kringkastingssendinger i kabelnett.
Tekst: Jan Terje Helmli

Opphavsretten til et åndsverk blir
til mens dette skapes. Loven gir
den som skaper verket (opphavspersonen) en enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til
å gjøre dette tilgjengelig for allmennheten, både
i verkets opprinnelige utforming og i bearbeidede versjoner. Men eneretten er ikke absolutt.
Åndsverkloven inneholder både bestemmelser
som tillater bruk av åndsverk uten samtykke fra
opphavspersonen og uten betaling av vederlag
(«fri bruk»), og bestemmelser som tillater bruk
uten innhenting av samtykke, men hvor det skal
betales vederlag («tvangslisens»). Et eksempel på
en regel om fri bruk, er at det på visse vilkår er
tillatt å sitere fra en annens verk. Et eksempel på
en tvangslisens, er at et åndsverk kan gjengis i en
oppgave som gis ved offentlig eksamen.
Hva er avtalelisens?
Med mindre bruken av et åndsverk har slik lovhjemmel som det er nevnt eksempler på ovenfor,
må det inngås avtale med opphavspersonen selv
eller noen med fullmakt fra ham/henne. Ved
masseutnyttelse av mange verk, f.eks. kopiering
i utdanningsinstitusjoner eller videresending
av kringkastingssendinger i kabelnett, er det
effektivt og ressursbesparende at fullmakter fra
de mange rettighetshaverne samles i kollektive
forvaltningsorganisasjoner (f.eks. Kopinor og
Norwaco), slik at brukerne kan klarere mange
rettigheter på ett sted. Men de avtalene som en
kollektiv forvaltningsorganisasjon inngår, binder
jo i utgangspunktet bare de rettighetshaverne
som organisasjonen har fullmakt fra. I Norden
har man imidlertid lenge hatt lovbestemmelser

som utvider virkeområdet for kollektive avtaler
som er inngått med representative organisasjoner, til også å omfatte tilsvarende bruk av
uorganiserte rettighetshaveres verk og prestasjoner. Dermed kan alle rettighetene klareres på
ett sted. Det er denne lovhjemlede utvidelsen
av avtalens virkeområde til også å omfatte de
uorganiserte, som kalles «avtalelisens».
Forslag om en «generell» avtalelisensbestemmelse
Dagens lovbestemmelser angir noen spesifikke
områder for inngåelse av avtaler med avtalelisensvirkning. Ett av disse er «samtidig og uendret videresending av kringkastingssendinger».
Selv om den teknologiske utviklingen for lengst
har gjort det mulig å tilby kabelTV-abonnentene
tidsforskutt bruk av sendingene, forhindrer lovbestemmelsens krav om samtidighet at kollektive
avtaler om tidsforskutt bruk kan få avtalelisensvirkning. Departementet foreslår å innføre en
såkalt generell avtalelisensbestemmelse, som
vil gjøre avtalelisenssystemet mer fleksibelt og
bedre i stand til å møte slike endrede behov
som dette eksemplet viser. Avtalepartene tilbys
kort sagt større frihet til selv å finne frem til
områder som egner seg for kollektiv forvaltning
med avtalelisensvirkninger. Både Danmark og
Sverige har gjennomført slike lovendringer, og
NFF støtter departementets forslag om at det
samme bør skje i Norge.
Forslag om endringer i tvisteløsningbestemmelsene
Departementet foreslår å innføre en såkalt
«subsidiær nemndslisens» for undervisningsområdet. I så fall vil mislykkede forhandlinger
om vilkårene for kopiering av åndsverk til undervisningsbruk, resultere i at vilkårene blir fastsatt

med bindende virkning av en nemnd. NFF går
– i likhet med bl.a. Kopinor og Norwaco – mot
departementets forslag. Dette innebærer jo en
begrensning av forhandlingsretten og fratar rettighetshaverne det sterkeste forhandlingskortet:
retten til å si nei til tilbudte vilkår.
NFF har likevel gitt sin tilslutning til at det
bør finnes nemnder med særlig kompetanse til
å løse forhandlingstvister, men har prinsipielt
fremholdt at det bør være frivillig for avtalepartene å benytte seg av nemndenes kompetanse.
Skulle lovgiver fastholde at tvang er legitimt
fordi sterke samfunnsmessige hensyn ellers kan
bli skadelidende, har NFF fremholdt at man
da heller bør søke inspirasjon fra modeller som
ikke automatisk medfører bruk av nemnd når
partene ikke blir enige. I den forbindelse har vi
vist til ordningen med bruk av rikslønnsnemnd
i arbeidskonflikter.
NFF har uttrykt støtte til departementets
forslag om å utvide bruken av mekling ved
forhandlingsbrudd. Men etter NFFs syn kunne
departementet gjerne ha gått lenger. En rett
til mekling kan med fordel gjelde generelt for
forhandlinger om kollektive avtaler som gjelder
betydelige verdier for partene, ikke minst ved
reforhandling av vilkårene i allerede eksisterende
avtaler.
Lovendringer i løpet av høsten?
Det er kommet inn over 40 høringsuttalelser,
med sterkt varierende syn på flere av forslagene.
Hvor mye departementet velger å ta hensyn til
fra høringsrunden og om planen om å fremme
alle lovforslagene i løpet av høsten er realistisk,
gjenstår å se. Ikrafttredelsen av lovendringene
vil tidligst finne sted fra årsskiftet.
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Returadresse:
Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening (NFF)
Postboks 172 Bogstadveien
0323 Oslo
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Nordiske bånd
NFFs administrasjon dro i august på studietur til Helsinki for å studere de finske ordningene for faglitterære
forfattere og oversettere.

Adminstrasjonen i NFF besøkte Finlands faglitterære forfatterforeningen. Foto: Anniken Schiøll

I Finland er det ulike instanser som forvalter
kopi- og bibliotekvederlagsordningene: Kopiosto
tilsvarer det norske Kopinor og forvalter kopivederlagene, mens Sanasto administrerer
bibliotekvederlaget. Finland fikk bibliotekvederlag så sent som i 2007, og dette vederlaget
utbetales individuelt til hver opphavsperson, i
motsetning til i Norge. Kopivederlaget fra faglitteratur i 2013 beløp seg til 5,4 millioner euro,
kunne Sanasto fortelle.

I Finland er ca 3000 sakprosa- og fagforfattere
organisert i den faglitterære forfatterforeningen. Faglitteraturen utgjør hele 80 prosent av
alle nyskrevne bøker i Finland!
I tilfelle du snart skal til Finland, kan du ta med
følgende nyttige gloser:
Sakprosa på finsk: tietokirjallisuus
Bokhandel: kirjakauppa.
Den russisk-ortodokse Uspenski-katedralen, ferdigstilt i 1868.
Foto: Anniken Schiøll

NYE MEDLEMMER

NFFs medlemsmøter

Per 19. september har NFF 5592 medlemmer. Av disse er 5007 forfattere,
327 oversettere og 258 dobbeltmedlemmer. Vi ønsker følgende nye medlemmer
velkommen:
Forfattermedlemmer:
Berit Bratholm
Ingrid Brekke
Henrik Broberg
Hanne Hafnor Dahl
Dag Yngve Dahle
Anne Berit Emstad
Halvard Fausk
Lars Mørch Finborud
Ann-Turi Ford
Afrah Ghalion
Ola-Lars Hammer
Erik Fosnes Hansen
Heidi Antell Haugen
Kari Guttormsen Hempel

Anne Håland
Hege Jacobsen
Torodd Kinn
Kristian Løvås
Anlov Peter Mathiesen
May-Else Nohr
Lars André Olsen
Toril Opsahl
Kathrin Pabst
Unn Pedersen
Stig Rath
Hans Rossiné
Anne Rød
Jostein H. Sandsmark
Cæcilie Stang

Se flere nyheter på www.nffo.no

John Erik Sætren
Ilona Wisniewska
Jostein Ørum
Oversettere:
Peter Bilton
Ingvill Christina Goveia
Arild Jakobsen
Camilla Larsen
Tone Myklebost
Bent Sigmund Olsen

Årets medlemsmøter finner sted i november:
04.11.14
04.11.14
05.11.14
06.11.14
06.11.14
11.11.14
12.11.14
13.11.14

Lillehammer
Tromsø
Bodø
Oslo
Trondheim
Kristiansand
Stavanger
Bergen

Mer informasjon med program kommer senere
og vil bli lagt ut under «Hva skjer» på
www.nffo.no

