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NFF fyller 30 år i 2008. Mannen
som tok initiativet til foreninga
jubilerer allerede i år. Se side 8.

Studentene ved det faglitterære
forfatterstudiet i Tønsberg skal
lære å skrive for film og TV.
Se side 6.
Litteraturhus til hygge og nytte.
Se side 4.
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Nye medlemmer
I perioden 06.06.07 – 04.09.07 har vi
hatt gleden av å ønske følgende velkommen som medlemmer i NFF:
Forfattermedlemmer
Kari Iveland, Oslo
Åshild Paulsen, Oslo
Mari Jonassen, Oslo
Målfrid Gausel, Hafrsfjord
Peter Butenschøn, Oslo
Synnøve Bratlie, Oslo
Eivind Senneset, Bergen
Mariann Youmans, Oslo
Lars Arve L. Røssland, Søreidgrend
Sissel Hovik, Oslo
Harald Kristian Henriksen, Asker
Hans Olav Lahlum, Gjøvik
Ellen Sofie Baalsrud, Oslo
Svein Bertil Sæther, Sandstad
Vivi Lisbeth Nilssen, Ranheim
Hans K. Hognestad, Oslo
Arild A. Farsund, Hundvåg
Erik Dahl, Trondheim
Ingunn Aamodt, Frogner
Lindis Courtney, Sandnes
Sirwan Kavose, Oslo
Beinta Jákupsstovu, Molde
Tor Arne Wølner, Holmestrand
Sølvi Lyngnes, Oslo
Agnes Bergo, Lysaker
Frode Weium, Oslo
Inngjerd Traavik, Volda
Stig Bernhart Storli, Trondheim
Kristin Melum Eide, Bjugn
Eivind Balsvik, Oslo
Una Høydal, Notodden
Sverre Flaatten, Oslo
Ståle Bråthen, Vikersund
Tom Henning Johansen, Oslo
Oversettermedlemmer
Ragnhild Tønnessen, Lillesand
Henrik Wilhelm Francke, Oslo
Bente Eilertsen, Sandefjord
Karen Marie Vinje, Oslo
Dobbeltmedlemmer
Linda Sangolt, Bergen
Øivind Hånes, Tyskland

Pr. 04.09.2007 har NFF
5 108 medlemmer.

STIPEND FRA DET FAGLITTERÆRE FOND 2008

Det faglitterære fond finansieres gjennom vederlag for utlån av faglitteratur i offentlige bibliotek,
og gjennom vederlag for kopiering i undervisningsvirksomhet, statsadministrasjon og næringsvirksomhet. Fondet har til formål å fremme norsk faglitteratur, bl.a. ved støtte til faglitterære prosjekter
i form av stipend. For å komme i betraktning ved stipendtildelingen må søkeren kunne dokumentere
opphavsrett til åndsverk av faglitterær karakter tilsvarende minst én bok på minst 100 sider eget
bidrag eller et tilsvarende omfang artikler eller mindre verk, hver på normalt minst fem sider eget
bidrag, som er utgitt eller på annen måte er gjort tilgjengelig for allmennheten. Med forbehold om
godkjenning av årsmøtet i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening i april 2008, utlyses
følgende stipend for tildeling våren 2008:

PROSJEKTSTIPEND
Stipendet skal støtte utarbeidelse av manuskript til bok eller annen faglitterær produksjon, evt. til
faglitterær oversettelse. Stipendet er på kr 22 000 pr. mnd. Stipendet gis ikke til virksomhet som
primært faller inn under finansieringsordningene til Norges forskningsråd, høyere utdanningsinstitusjoner og lignende. Det kan søkes stipend for 1–12 måneder.

REISESTIPEND
Hensikten med stipendet er å stimulere til utvidet faglitterær kontakt og virksomhet. Førstegangs
reisestipend er på kr 20 000. De øvrige reisestipendene er på kr 25 000.

HONNØRSTIPEND OG UTVIDET HONNØRSTIPEND
Honnørstipend på kr 20 000 kan tildeles forfattere og oversettere som er fylt 67 år senest i søknadsåret og med en produksjon på minst 8 bøker, hver på minst 100 sider eget bidrag, eller et tilsvarende
omfang artikler eller mindre verk, hver på normalt minst fem sider eget bidrag for forfattere og 2500
normalsider for oversettere. Utvidet honnørstipend på kr 25 000 kan tildeles forfattere og oversettere som i tillegg til å oppfylle kriteriene for ordinært honnørstipend ikke har hatt en inntekt som
oversteg 3 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp forrige år. Søkeren må dokumentere
dette ved å levere utskrift av likning eller kopi av selvangivelse.

Søknadsfrist er 15. oktober 2007.
Det skal søkes på standard skjema. Søknadsskjemaer og nærmere opplysninger om stipendordningene kan fås ved henvendelse til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Uranienborgvn.
2, 0258 Oslo på telefon 22 12 11 40, mellom kl. 9-15 eller send e-post til stipend@nffo.no. Fra medio
september kan du skrive ut søknadsskjemaer og veiledninger fra NFFs hjemmeside: www.nffo.no.
NFF-medlemmer kan også benytte seg av vår webløsning.
Søknadene skal sendes rekommandert og må være poststemplet (pass på at postkontoret stempler
brevet den dagen du leverer det) eller sendt via vår webløsning senest 15. oktober 2007, eller de kan
leveres til NFFs sekretariat senest samme dato. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke godtar søknader
sendt via e-post.

Ny redaktør

Magnus Holm er ansatt som informasjonskonsulent i NFF fra 20.
august. NFF-bulletin er en svært viktig del av informasjonsarbeidet
i NFF, og Holm har nå overtatt jobben som redaktør etter Nils Petter Hedemann.
Magnus Holm (28) har en mastergrad i medieproduksjon fra
NTNU i Trondheim. Han har tidligere jobbet som informasjonskonsulent for Norges KFUK-KFUM-speidere, og som frilansjournalist
for blant annet Adresseavisen og Norges forskningsråd.
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Nei til tyveri av åndsverk!
Leder ved generalsekretær Trond Andreassen

Forleden fikk jeg følgende e-post fra et av våre medlemmer:
«Kopinor står ikke høyt i kurs på universitetene, og ingen nøler med å si hvor dumt det er at de ikke bare kan kopiere i vei fra
bøker. Har vært på infomøte for studenter i dag, der to av tre rakket ned på Kopinor, og fortalte at de velger snarveier. Flere av
dem får vel reisestipend også, kan jeg tenke meg!»
Jeg kom først til å tenke på den store kampanjen som våre
kolleger i musikkbransjen tok initiativ til i våres: Piracy kills
music. Komponister, artister og produsenter ønsket å få fram de
samfunnsmessige konsekvensene av at ungdommer (og andre)
stjeler musikk på nettet. Siden 1998 har salget av musikk gått
ned med 30 % fordi det angivelig lastes ned ulovlig (stjeles) for
mellom 8 og 16 milliarder i året bare her i Norge.
Kampanjen skapte debatt, og debatten ble enda mer aktuell
da partiet Venstre fattet vedtak om fri fildeling av musikk.
Heldigvis var kulturminister Trond Giske raskt ute med å peke
på galskapen i et slikt forslag.
Som åndsverk er det ikke prinsipiell forskjell på musikk og
tekster – vi snakker om åndsverk som på lik linje er vernet ved
lov slik at opphavsmennene skal være sikre på at de ikke blir
krenket, og at de skal få noe igjen for sine ytringer når disse
bringes fram på markedsplassen.

nytt. Men holdninger lik dem som kommer fram i e-posten
over, blir virkelig farlige når vi beveger oss over i det digitale
feltet. Når det blir like vanskelig å etterspore deling av tekster
som det er å etterspore deling av musikk, kan slike holdninger
lett omsettes til uheldig praksis. Alle er jo i stand til å laste ned
tekster som pdf-filer og sende dem videre på nettet til dem som
måtte ønske dem. Selv sender jeg stadig flere styrepapirer rundt
på denne måten. Når universitet og forskersamfunnet begynner
å opptre på samme måte blir det vanskelig å overvåke…
Den dag kopivederlagene går ned, vet vi at «kopieringen» skjer
på andre måter – bits og bytes suser gjennom nettet. Usynlig
for de fleste og vanskelig å telle i antall sider. Da er det viktig å
være bevisst på forskjellen mellom lovlig og ulovlig bruk...
La oss våkne før vi en dag ser at Det faglitterære fond er tomt,
og det ikke lenger er stipender å søke på.

Derfor rann Piracy kills music-kampanjen meg i hu da jeg mottok denne e-posten. Når universitetsansatte (og trolig en del
NFF-medlemmer) ønsker å «kopiere i vei fra bøker», trenger
vi kanskje en kampanje overfor våre egne medlemmer? NFF
har mellom 3500 og 4000 medlemmer innenfor universitetog høgskolesektoren, og mange av dem er storforbrukere av
kopimaskinene. Vi kan nok ikke se bort fra at en del kopierer
utover de regler som er avtalt med rettighetshaverne. Det kan
nok også hende at en del av piratene drister seg til å søke stipend fra Det faglitterære fond – som altså gir stipend tilbake
til forfattere og oversettere for inntektene av den kopieringen
som finner sted.
Nå er fotokopiering – slik vi tradisjonelt kjenner den – ikke
det store problemet. Rutinene er innarbeidet og avtalene som
Kopinor inngår på vegne av forfattere, oversettere og andre
opphavsretthavere velprøvde. At noen gjerne vil kopiere hele
bøker, eller større deler av bøker enn det som er avtalt, er ikke

3

Fra byggeplass til skriveplass
Mangfold

Tekst og foto: Magnus Holm

Da NFF-Bulletin besøkte Litteraturhuset i februar, måtte vår utsendte bruke
hjelm. Det slipper vi i august, men fortsatt minner den tidligere lærerskolen
mest av alt om en byggeplass.
Sist vi skreiv om det planlagte litteraturhuset, var åpningsdatoen satt til 31. august.
Nå er åpninga utsatt til 5. oktober, men
NFFs medlemmer får lov til å smugkikke
litt, siden prosalongen 19. september vil
finne sted i Litteraturhuset.
Til nytte og glede

For øyeblikket er Wergelandsveien 29
langt hyppigere frekventert av bygnings-

Forsiktig: Det nye litteraturhuset blir lyst og
luftig med store glassflater. Det gjelder å holde
tunga rett i munnen når nye vinduer skal heises
på plass.
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arbeidere enn av litterater. Etter åpninga i
oktober vil Litteraturhuset imidlertid bli et
hus til både hygge og nytte for NFFs medlemmer og andre litteraturinteresserte.
I tillegg til kurs- og møtelokaler i
forskjellige størrelser vil den nyklassisistiske bygninga romme både kafé,
restaurant og bokhandel. Mens 3. etasje
er satt av til barn og ungdom, er loftet
reservert forfattere og skribenter. Her vil
det blant annet være en lesesal med 45
åpne skrive- og leseplasser og tilgang til
printer og trådløst nettverk. I tillegg blir
det ei rekke låsbare kontorer og såkalte
«munkeceller» (små rom med halvhøye
vegger) som skal disponeres av skribentog forfatterorganisasjonene. Mens de
åpne arbeidsplassene er tilgjengelige for
skribentorganisasjonenes medlemmer
gjennom «førstemann til mølla»-prinsippet, står organisasjonene fritt til å tildele
kontorer og celler til sine medlemmer som
en slags stipendordning. NFF har leid et
kontor og ei munkecelle som lånes ut til
interesserte medlemmer for to måneder
til ett år om gangen.

Det norske Litteraturhuset er inspirert
av en tysk bevegelse. I Tyskland har det
siden åttitallet vokst fram litteraturhus i
flere større byer. Med sine 3 500 m2 fordelt
på fem etasjer blir Litteraturhuset i Oslo
imidlertid langt større enn sine forbilder.
Likevel ser det ikke ut til at det blir noe
problem å fylle Europas største litteraturhus. Det er nemlig ikke bare skribentene som får kontorer i Wergelandsveien.
Litteraturhuset vil huse litterære organisasjoner og foreninger av alle slag, fra den
norske PEN-klubben til Leser søker bok.
Det er også funnet plass til en forfatterleilighet som skal lånes ut vederlagsfritt til
utenlandske forfattere. Skulle det bli plass
til overs, vil fire av rommene i huset leies
ut til hyggelige priser.
Mangfold ser ut til å være en viktig
verdi for Litteraturhuset. I NFF-Bulletin
nr. 1/2007 lovte daglig leder Aslak Sira
Myhre at huset skal favne både fag- og
skjønnlitteratur, høy og lav litteratur.
På Litteraturhusets foreløpige nettsider
står det at: «Huset skal fremme debatt og
hente inn viktige stemmer både fra norsk
og internasjonal offentlighet. Ved siden
av våre egne forfattere vil vi legge vekt på
å presentere forfattere fra våre nordiske
naboland og fra resten av verden.»
Lista er med andre ord lagt høyt. Intensjonene er gode, målsetningene ambisiøse
og forventningene skyhøye. Det er garantert mange i det litterære Norge som
venter i spenning på åpningsdagen. Jeg vil
i hvert fall følge nøye med på utviklinga
framover, og kommer tilbake med mer
om litteraturhuset i seinere utgaver av
NFF-Bulletin.

Søknad om å få benytte kontor eller
«munkecelle» sendes til NFF på e-post
post@nffo.no eller i posten til NFF,
Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.

En dag for språk
Tekst og foto: Magnus Holm

I høst arrangeres konferansen Språkdagen for aller første gang. 15 november
skal det norske språket både feires, analyseres og debatteres.
Når Språkrådet ga Fagrådet for samfunn
og høyere utdanning i oppdrag å arrangere en språkdag, var det ikke bare for å
feire språket vårt. NFFs generalsekretær
Trond Andreassen er et av medlemmene
i fagrådet, og han kan fortelle at temaet
for språkdagen blir norsk kontra engelsk i
akademia og næringsliv.
– Det handler om hvordan vi kan møte
den stadig mer omseggripende bruken av
engelsk, sier Andreassen, og legger til at
språk i akademia er et område NFF har
jobba med i mange år.
Ingebjørg Sæbu er leder av Fagrådet for
samfunn og utdanning. Hun kan fortelle
at målet med Språkdagen først og fremst
er å skape en debatt om språket og gjøre
folk mer bevisste på når de bruker norsk
og engelsk.
– Vi vil ikke at alle alltid skal bruke
norsk. Vi vil ikke at alle skal kjøre hest og
slede heller, sier Sæbu humoristisk.
– Vi vil ikke pålegge folk å snakke sånn

eller slik, vi ønsker at de skal tenke sjøl.
Dersom vi får til en debatt, og kan bidra
til at folk på de viktigste lærestedene og i
næringslivet tenker over og snakker om
hvordan de bruker språket, har vi oppnådd mye.
Fakta og følelser

Selv om programmet for Språkdagen ikke
er helt spikra, og ikke alle innlederne er
klare, kan Sæbu bekrefte at de har interessante navn på blokka. Brit Mæhlum er
NFF-medlem og professor i sosiolingvistikk ved NTNU, og er aktuell med
boka Konfrontasjoner – når språk møtes.
Hennes innlegg om internasjonalisering
vil legge rammene for resten av debatten
på Språkdagen.
Også næringslivet er representert blant
innlederne. Administrerende direktør
Finn Bergesen jr. i NHO vil innlede om
hva han venter seg av næringslivet framover når det gjelder språkbruk.

– Vi synes det er spennende at NHO
tar dette på alvor, og at administrerende
direktør vil bruke denne dagen til å
snakke om språk, sier Sæbu.
Språk er et emne som vekker sterke
følelser, og alt ligger dermed til rette for
heftige debatter når språkinteresserte fra
hele landet samles i november. Imidlertid
er Språkdagen også en god anledning for
å servere noen harde fakta om språket
vårt. Historiker Vera Schwach vil legge
fram sin undersøkelse av bruken av engelsk og norsk i mastergrader ved fire
norske universiteter. Sannsynligvis vil
fagrådet også presentere en meningsmåling om næringslivets holdning til bruk
av engelsk.
Språkpris

Selv om debatt og diskusjon om det norske
språks framtid vil få en framtredende plass
under arrangementet, er Språkdagen også
en dag for å feire godt norsk språk. Dette
gjøres blant annet gjennom Språkprisen,
som skal deles ut til en person, gruppe eller institusjon for framifrå bruk av norsk
i sakprosa. Prisen skal deles ut av Tora
Aasland, NFFs første generalsekretær og
fylkesmann i Rogaland, og Sæbu håper
prisen kan bidra til engasjement og interesse for godt norsk språk.

Interesse og engasjement: Ingebjørg Sæbu i fagrådet for samfunn og utdanning og Trond Andreassen i NFF håper språkdagen kan bidra til interesse og engasjement
for godt norsk språk.
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Film, fjernsyn
og faglitteratur
Tekst og foto: Magnus Holm

Mandag 27. august tok 24 ivrige
studenter fatt på et nytt semester
ved Nordens første masterstudium i
faglitterær skriving. I høst er det ikke
bare bøker som står på programmet.
Flere av studentene skal også lære å
skrive for film og TV.
– Vi ønsker å fokusere på det litterære i
mange sjangere, forteller Elisabeth Oxfeldt
som underviser i litterær sakprosa.
– Målet er å bevisstgjøre folk på hvilke
litterære grep man har og hvordan man
kan bruke dem.
Semesterets første forelesning tar for
seg reiselitteratur, og eksempelteksten
er Carsten Jensens Jeg har set verden
begynde. Jensen er ikke akkurat redd for

å bruke litterære virkemidler i sakprosaen, og dette vekker både engasjement
og forargelse blant studentene. Det er
mange som har noe på hjertet, og det er
tydelig at det er en kunnskapsrik gjeng
som er samla på Eik denne mandagen.
De fleste av dem har en mastergrad fra
før, men utover det har de svært forskjellig bakgrunn.
– Noen har mastergrader i humanistiske
fag, noen er lærere og noen journalister.
Én har også skrevet barnebøker, forteller Oxfeldt, og legger til at svært få av
masterstudentene er å betrakte som faglitterære forfattere når de tar fatt på studiet.
Dette ønsker imidlertid Oxfeldt å gjøre
noe med.
– Målet med studiet er å få fram gode
sakprosaforfattere. Vi ønsker at studentene lager noe virkelig bra i løpet av

studiet som kan vises fram og publiseres,
sier hun ubeskjedent.
Ord og bilder

Det er imidlertid ikke bare bøker studentene skal produsere. Høyskolen i Vestfold
ønsker også å utdanne gode manusforfattere for film og TV.
– Vi er nødt til å forholde oss til at sakprosa er mer enn bøker og artikler. Det er
ikke det at boka ikke har noen framtid,
men mange viktige diskusjoner føres også
i andre medier, sier førstelektor Norunn
Askeland.
Gjennom modulen dokumentartekster
for film og fjernsyn skal studentene lære å
utvikle egne fagtekster for film og fjernsyn.
I løpet av semesteret skal elevene naturligvis
se og analysere mye dokumentarfilm, og
de skal selv skrive både synopsis og mer

Formidler faglitteratur: Arne Engelstad, Per Johan Moe, Norunn Askeland og Elisabeth Oxfeldt skal gjøre 24 studenter til bedre faglitterære forfattere.
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Kreativt om virkeligheten
Tekst og foto: Magnus Holm

NFF har bevilga 80 000 kroner i året til innkjøp av eksterne forelesere til
masterstudiet i faglitterær skriving. Tirsdag 28. august var første foreleser
på plass på Eik.

Engasjert: Elisabeth Oxfeldt foreleser om litterær sakprosa.

detaljerte manus, dreiebøker og storyboard. Kamera og redigeringsutstyr er
også tilgjengelig, og studentene skal også
få prøve seg som filmregissører i kortkortformat. En av studentene vil til og
med realisere masterprosjektet sitt som
dokumentarfilm.
Arne Engelstad som skal undervise i
dokumentartekster har selv erfaring som
faglitterær forfatter, og er i høst aktuell
med boka Fra bok til film. Han ønsker å
hjelpe studentene til å se filmpotensiale i
prosjektene sine.
– Hvis prosjektet ditt kan realiseres som
film, åpner det seg store muligheter. Film
kan nå et svært stort publikum, ja, den
forandre verden, sier han entusiastisk.
Selv om det finnes store likheter mellom
det å skrive bøker og å skrive for film, er
det også mange forskjeller.
– Når du skriver for film er det bort
med «telling» og inn med «showing», sier
Engelstad, som vil gjøre studentene bevisste på hva ordene er best til, og hva som
fortelles bedre med bilder.
Enten de jobber med ord eller bilder, er
lærerne ved det faglitterære masterstudiet
opptatt av å gjøre studentene bedre både i
teori og praksis
– Ikke alle kan bli gode skribenter,
men alle kan bli bedre, avslutter Elisabeth
Oxfeldt.

Susan Greenberg har 25 års erfaring som
journalist, blant annet for The Times,
Reuters og The Guardian. Hun underviser
i faglitterær skriving ved Roehampton
University i London, og sitter i styret for
the International Association for Literary
Journalism Studies (IALJS).
For Susan Greenberg er det ikke noe
skarpt skille mellom journalistikk og
faglitteratur.
– Hva vi enn kaller oss, er vi enige om en
viktig ting, nemlig at det faktisk er mulig
å skrive om den virkelige verden, påpeker
Greenberg.
I følge Greenberg er det langt fra alle
som er enige i at det er mulig å skrive
kreativt og sannferdig om virkelige hendelser.
– Det virker som om mange journalister
mener det er en slags binær motsetning
mellom kreativitet og sannhet, at mange
tenker at dersom noe er kreativt, kan det
ikke være sant.

Greenberg mener derimot at kreativitet
og sannhet går hånd i hånd, og at det
er på tide at journalister og faglitterære
forfattere tar kreativiteten og fantasien
tilbake.
– Selv om du skriver om ting med utgangspunkt i den virkelige verden, er det
fortsatt et spørsmål om hvordan du konstruerer en fortelling, understreker hun.
Nettopp dette spørsmålet, hvordan
faglitterære forfattere konstruerer historier
og fortellinger, og hvordan man kan bruke
litterære virkemidler i sakprosa var temaet
for Greenbergs forelesning A Poetics of
Non-fiction.
– Tradisjonell journalistikk innrømmer
ikke at det kan være vanskelig å formidle
virkeligheten. I kreativ sakprosa viser du
leseren at du som forfatter ikke nødvendigvis kan være hundre prosent sikker på
alt, du viser hvordan du finner ut ting,
og gir leseren et innblikk i prosessen, sier
Greenberg.
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av forgrunnsfigurene når det gjaldt å sikre
bibliotekvederlag for faglitterære forfattere,
og var med på etableringa av Kopinor i
1980. Sjøl er Bjørnsen mest stolt over at han
har vært med på å få staten til å ta ansvar for
skriftkulturen utover skjønnlitteraturen.
– Vi fikk staten til å erkjenne at de ikke
bare kan bruke vårt materiale uten ansvar.
Staten kan ikke opptre som lommetyv, sier
Bjørnsen, som ikke et øyeblikk er i tvil
om at de faglitterære forfatterne fortsatt
trenger NFF.
– Om ikke annet trenger vi en fagforening. Vi snakker tross alt om en milliardindustri der forfatterne leverer råvarene.
Når kaffebøndene organiserer seg, hvorfor
skulle ikke forfatterne?
Selv om mye har endra seg siden 1978,
og NFF i dag er en anerkjent organisasjon,
står oppgavene fortsatt i kø både for NFF
og Bjørnsen.
– Nye omsetningsformer som for eksempel Internett byr på store utfordringer,
sier Bjørnsen før han må videre til møte i
Frilansutvalget.
– De tradisjonelle forlagene synger
nok på siste verset. Hvem skal betale for
god faglitteratur når de er borte, spør en
engasjert 70-åring.
Bjørn Bjørnsens bøker:

Engasjert 70-åring
Tekst og foto: Magnus Holm

I 2008 feirer Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 30 år. Mannen
som tok initiativet til foreninga jubilerer imidlertid allerede i år.
Bjørn Bjørnsen blei født i Hillevåg 16.
august 1937 og begynte sin yrkeskarriere
som 15 år gammel journalist og fotograf
i Rogalands avis. Seinere gjorde han seg
bemerka som forfatter, med bøker om
blant annet historie, politikk og film, og
som kommunestyrerepresentant i Frogn
kommune.
Som fagbokforfatter opplevde Bjørnsen
hvordan faglitteraturen systematisk blei diskriminert til fordel for skjønnlitteraturen.
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– Vi fikk ikke vederlag, og bøkene våre
blei brukt og stjålet, forteller Bjørnsen, som
i 1977 tok initiativ til å samle faglitterære
forfattere i en egen organisasjon. Et år seinere blei Norsk Faglitterær Forfatterforening
stifta, og Bjørnsen blei foreningas første
formann(1978-80). Dette blei den første av
i alt tre perioder som formann i foreninga,
og Bjørnsen var sentral i arbeidet med å få
til den første normalkontrakten med Den
norske Forleggerforening. Han var også en

En mann kalt gulosten . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
Johannas verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
Balladen om en cellesanger  . . . . . . . . . . . 1972
Norge etter 1945. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1977
Film og filmforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . 1978
Det utrolige døgnet  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1979
Kriminalitet i Norge  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Narvik 1940  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
Fanen i tro og tross  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
Filmkunnskap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
Art. Aschehougs kulturhistorie  . . . . . . . . 1982
Norges- og verdenshistorie etter 1850  . . 1985
Arbeiderbladet 100 år: Har du frihet
og sommersol kjær?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
Plutselig en dag: november-revolusjonen
i DDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990
Pressens historie i Norge  . . . . . . . . . . . . . 1992
Våre nye folkeeventyr: Medieindustrien
mot år 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Sammen ble vi sterke – NEKF 1918-1993 . . . 1994
En fortelling om fossen og samfunnet.
Akershus energi 75 år . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Vår historie. Landsbanken og Samvirke
forsikring gjennom 100 år.  . . . . . . . . . . . . 1998
Veien til velferd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Hundreårsfesten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Statistikk, økonomisk,
samfunnspolitisk: 1925-2000  . . . . . . . . . . 2000

Storfusjon med
konsekvenser
Tekst: Magnus Holm

11. juni ble det kjent at Cappelen og Damm fusjonerer. Dersom fusjonen får
grønt lys av Konkurransetilsynet, blir det nye forlaget Norges nest største.
Da den forestående fusjonen mellom
Cappelen og Damm blei kjent, skapte
det store overskrifter i landets aviser.
Både forfattere, forleggere og aviskommentatorer hadde sterke meninger om
sammenslåinga, og en stund var avisene
fulle av oppdateringer, spekulasjoner og
meningsytringer om den kommende
fusjonen. Det er ikke uten grunn at både
bransjefolk og medier er opptatt av sammenslåinga og dens konsekvenser. En
fusjon mellom Cappelen og Damm vil
bety en ganske dramatisk omrokering
av maktkonsentrasjonen i forlags-Norge.
Fra en situasjon med to store (Aschehoug
og Gyldendal) og to nokså store forlag
(Cappelen og Damm), går vi til en situa-

sjon med tre mer jevnstore forlagskjemper
som sammen vil ha kontroll over mer enn
80 % av norsk bokbransje.
Konsekvenser for faglitteraturen

Det er grunn til å tro at nettopp det faglitterære miljøet vil få merke storfusjonen
spesielt godt. Mens både Cappelen og
Damm skal beholde sine skjønnlitterære
redaksjoner etter fusjonen, skal nemlig
dokumentar- og faktaavdelingene slås
sammen. Det er derfor naturlig at NFF er
en av flere organisasjoner som har blitt bedt
om å uttale seg til Konkurransetilsynet om
den forestående fusjonen. NFFs høringsuttalelse blei oversendt Konkurransetilsynet
24. august og finnes på www.nffo.no.

I høringsuttalelsen står det blant annet
at fusjonen kan forsvares ut fra en konkurransepolitisk synsvinkel. Forlagene
står godt til og utfyller hverandre. Men
sammenslåinga har også virkninger som
konkurranseloven bare delvis fanger
opp. I tillegg til at samordninga mellom
Cappelen og Damm vil påvirke og prege
redaksjonene – også de som ikke slås
sammen – vil fusjonen endre styrkeforholdet mellom forfattere og forleggere.
Man kan si at en forfatter som inngår
kontrakt med et forlag, selger sitt åndsprodukt. Dersom kjøperen befinner seg i
en dominerende markedsposisjon, sier det
seg selv at forfatteren vil være den klart
svakeste parten.
Etter å ha gått gjennom alle høringsuttalelsene som er kommet inn, har Konkurransetilsynet varsla at det kan bli aktuelt å gripe inn mot fusjonen. Sakprosa
er ett av områdene der det kan tenkes at
nye Cappelen Damm kan bli for dominerende. Konkurransetilsynet har bedt
om mer tid til å behandle saken, og har
fått frist til 7. november. NFF-Bulletin
kommer tilbake med en fyldigere artikkel
om saken etter at Konkurransetilsynet
har gjort sitt vedtak.

Oslo 11. juni 2007: Fra pressekonferansen der det ble orientert om at forlagene Cappelen og Damm slås sammen og får navnet Cappelen Damm AS. Fra venstre konsernsjef i Egmont Steffen Kragh, administrerende direktør i det fusjonerte forlaget Tom Harald Jenssen og administrerende direktør i Bonnier Books Maria Curman.
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
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Sånn søker du
Tekst og foto: Magnus Holm

Fristen for å søke om stipend fra Det faglitterære fond nærmer seg med
stormskritt. Vi forteller deg hvordan du søker.
NFFs medlemmer og andre kan søke om
både prosjekt-, reise- og honnørstipend, så
det burde ikke være vanskelig å finne et stipend som passer nettopp deg. Imidlertid er
retningslinjene for både søknader og søkere
forskjellige fra stipend til stipend, og det er
også enkelte forskjeller mellom forfattere og
oversettere. Ikke alle søkere er like flinke til
å lese retningslinjene før de søker, og mange
skriver derfor mangelfulle søknader. Heldigvis
har NFF dyktige og engasjerte medarbeidere
som behandler søknadene. Her forklarer de
hvordan du skriver den perfekte søknad.
Ut i verden

Enten du skal på konferanse, studietur
eller trenger inspirasjon til nytt prosjekt,
er du velkommen til å søke om reisestipend, bare du oppfyller kravene som står
i retningslinjene.
Hege Langballe Andersen jobber med
reise- og honnørstipend til forfatterne.
Hun kan fortelle at det ikke er tilstrekkelig
å sende ved en utskrift av en bibliografi
eller en oversikt over publiserte titler når

man sender inn søknad om reisestipend.
Hver tittel vi ikke allerede har i vår database, må registreres på eget skjema, enten
på web eller på papir.
Når man skal beregne sideantallet på et
verk, er det to måter å gå frem på. Den ene
er å telle trykte sider, den andre er elektronisk omfangsberegning av normalsider.
Formelen for utregning av normalsider
finnes i veiledningen til utfylling av tittelregistreringsskjema på NFFs nettsider.
– Hvert år kommer det inn ca. 800
søknader på reisestipend. Det er alltid flere
søkere enn det finnes midler til, derfor må
forfatterne belage seg på å vente noen år før
de kan bli tildelt reisestipend første gang
og mellom hver gang man kan motta et
nytt, sier Andersen til NFF-Bulletin.
Mens bøker utgitt på ordinære forlag
og artikler i ordinære tidsskrifter automatisk godkjennes, krever utgivelser på eget
forlag at forfatteren gjør rede for verkets
opplag og spredning. Fordi vi ikke kan
vite om bøker utgitt på eget forlag har
gjennomgått en redaksjonell kvalitets-

Viser vei: Hege Langballe Andersen, Marit Ausland og Berit Knudsen viser vei i stipendjungelen.
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kontroll før trykking, trenger vi også
skriftlig dokumentasjon på dette vedlagt
søknaden, forklarer Andersen.
Husk rapport!

– Hvert år får vi inn 6-700 søknader fra
forfattere, og mange av disse har fått prosjektstipend før. Flere av dem har ikke fått
med seg at de må sende inn en rapport for
alle tidligere mottatte stipender som ennå
ikke har resultert i en bok, forteller Marit
Ausland som har ansvaret for prosjektstipend til forfattere.
– Mitt viktigste tips til søkerne blir derfor: Send inn rapport for tidligere stipend
sammen med ny søknad om stipend, sier
Ausland.
– Mange av prosjektstipendsøkerne
misforstår også litt når det gjelder medforfattere som også skal søke stipend til
samme prosjekt. Mange lister opp medsøkerne uten videre personalopplysninger
på dem. Hvordan skal vi kunne utbetale et
stipend til en person vi verken har fødselseller kontonummeret til? Andre fører opp
medsøkere som ikke kvalifiserer til å søke
stipend. De setter opp redaktøren, illustratøren eller fotografen som medsøkere selv
om de verken kvalifiserer til å søke stipend
eller skal skrive noe på prosjektet. Husk
derfor: Alle som ønsker å komme i betraktning til et prosjektstipend, må kvalifisere
til å søke stipend, og er de ikke medlemmer
av NFF, må de dokumentere dette.

Spesielt for oversetterne

De som søker stipend på oversettersiden
må stort sett være oppmerksomme på de
samme tingene som er nevnt i forbindelse med forfatterstipend, men kravene
til reise- og honnørstipend er forskjellige
på forfatter- og oversettersiden.
– For oversettere er kravet til honnørstipend og reisestipend utover førstegangs
reisestipend basert på antall normalsider, og
det er det mange som overser, forteller Berit
Knudsen. Hun har ansvaret for stipendene
på oversettersiden, og råder oversettere til
å benytte seg av Kalkulator for omfangsberegning som ligger på NFFs hjemmesider
(www.nffo.no).
Også for oversetterne er det viktig å legge
ved den nødvendige dokumentasjonen når
de sender inn søknader.
– Det er viktig å legge ved utfylte tittelregistreringsskjemaer for nye oversettelser
for å dokumentere at kravet til antall normalsider er oppfylt, sier Knudsen
Normalt holder det å fylle ut ett tittelregistreringsskjema for hver tittel. Det vil
imidlertid rutinemessig bli foretatt stik�kontroller på at de oppgitte opplysninger er
korrekte, og disse må da kunne dokumenteres. Den aller enkleste måte å dokumentere
omfang på er å få en bekreftelse fra utgiver
på hvor mange normalsider oversettelsen
er på. Det er derfor lurt å be om slik dokumentasjon fra utgiver i forbindelse med
framtidige oversetteroppdrag.

Huskeliste for stipendsøknader
• Les retningslinjene og veiledningene nøye før
du begynner å fylle ut søknadsskjemaet.
• Les også gjerne Ofte stilte spørsmål som du
finner på våre hjemmesider www.nffo.no.
• Hvis det er noe du lurer på, er det bedre å
spørre én gang for mye enn én for lite. Ta
kontakt med:
Berit Knudsen (reise-, honnør- og prosjektstipend
på oversettersiden)
e-post: berit.knudsen@nffo.no, tlf.: 22 12 11 42.
Hege Langballe Andersen (reise- og honnørstipend på forfattersiden)
e-post: hege.langballe.andersen@nffo.no,
tlf.: 22 12 11 48.
Marit Ausland (prosjektstipend forfattersiden)
e-post: marit.ausland@nffo.no, tlf.: 22 12 11 49.

Internasjonalt i Oslo
Værgudene var definitivt på oversetternes side
da den internasjonale oversetterforeningen (FIT)
avholdt sitt styre- og rådsmøte i Oslo 8.-10. juni
i år. NFF og NO sto som vertskap for det som må
kunne betegnes som et meget vellykket arrangement, godt hjulpet av sjeldent pent vær og et
strålende humør blant deltakerne.
Det sosiale begynte allerede fredag kveld da
tidligere visepresident i FIT Linda Sivesind
inviterte de 19 rådsmedlemmene med følge
til hyggelig hagefest. Møtene på fredag og
lørdag formiddag var forbeholdt rådsmedlemmene, men representanter for NAViO,
NO, NFF og STF fikk lørdag ettermiddag
anledning til å lære om FITs virksomhet
og til å fortelle om forholdene for tolker,
translatører og oversettere i Norge. En stor
del av NFF og NOs presentasjon dreide

seg naturligvis om fjorårets store suksess
– Oversetteraksjonen! Kvelden ble avsluttet på ekte turist-vis med reker og hvitvin
på seilskutetur i Oslofjorden.
På møtet lørdag fikk tilhørerne også høre
om forberedelsene til FITs verdenskongress
som holdes i Shanghai 4.-7. august neste år.
Mer informasjon om verdenskongressen
finner du på www.fit2008.org.

Nordterm 2007

ære til arrangørene fra Unifob/Aksis,
Språkrådet, Norsk Handelshøyskole og
Universitetet i Bergen.

Hvert annet år avholdes det en Nordtermkonferanse, en terminologikonferanse som hopper
mellom de nordiske landene. Årets konferanse
ble avholdt i Bergen, og oppslutningen var rekordstor, med vel 140 deltakere og 40 påmeldte
innlegg.
Kunnskap og fagkommunikasjon

Arbeidstittelen for selve konferansen var
i år «Kunnskap og kommunikasjon», og
denne tittelen var det full dekning for.
Programmet var innholdsrikt og variert.
Nordterm-konferansene er begivenheter
som enhver oversetter burde få med seg.
Det arbeidet som gjøres for å bevare norsk
på så mange felt som mulig, arbeidet
for å skape nye norske termer for alle de
engelske som sniker seg inn, og alle de
forskjellige bransjer og gode krefter som
er involvert, inngir en optimisme på vegne
av norsken. Terminologer fra industrien,
representanter for mange yrkesgrupper,
fra småforlag, fra departementer og Norsk
Standard, fra Sverige, Danmark, Island og
Sameland, alle hadde samlet seg sammen
med en del frittstående oversettere. All

Kevin M.J. Quirk
Leder for Oversetterutvalget

Brannvesenet ble konferansens helter

Om noe fortjener å framheves, må det bli
rapporten fra arbeidet med en brannfaglig
terminologi. Brannsjef Guttorm Liebe fra
Norsk brannbefals landsforbund kunne
rapportere om et imponerende og grundig
arbeid for å skape entydig norsk brannteknisk terminologi. Arbeidet startet i 1995, og
folk fra brannfaget har siden da hatt jevnlige møter og diskusjoner med eksperter fra
Norsk Standard og Språkrådet. Liebe åpnet
med å si at han hadde gruet seg lenge, for han
hadde aldri før stått ansikt til ansikt med en
så «stor og lærd» forsamling. Vel, applausen
etter innlegget hans var kraftig, og vi forstod
alle viktigheten av arbeid med terminologi
på et fagområde der entydig ordbruk under
katastrofer kan redde liv. Jeg vil oppfordre til
et besøk på deres nettside www.nblf.no
For egen regning fikk jeg et solid puff
videre i mitt arbeid med fiskerifaglig terminologi og takker for støtten til deltakelsen
fra NFF.
Ellinor Kolstad
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Privat eller pirat?
Juridisk spalte ved Jan Terje Helmli, kontorsjef i NFF

Temperaturen blir raskt høy når folk med ulike oppfatninger begynner
å diskutere spredning av åndsverk ved hjelp av elektroniske midler, for
eksempel ved fildeling over internettet. Noen forsvarer opphavsretten og
fremholder at rettighetshavere selvsagt skal ha rett til å nyte fruktene
av egen innsats. Andre hevder at elektronisk formatert informasjon bør
kunne deles fritt med kjente og ukjente uten at enkeltkonsumentene skal
holdes økonomisk ansvarlig for eget konsum. En mellomposisjon inntas
gjerne av noen som forsvarer forbrukerens rett til å få mest mulig igjen
for pengene sine.
Når noen skaper et åndsverk, blir vedkommende i henhold til norsk og internasjonal rett opphavsmann til verket.
Lovgivningen gir opphavsmannen bl.a.
en enerett til å fremstille eksemplarer av
åndsverket sitt. Når et lovlig fremstilt
eksemplar av et åndsverk selges eller gis
bort, blir mottakeren eier av dette eksemplaret. Eiendomsretten til eksemplaret
medfører for eksempel at man kan bruke
det selv, låne det bort til andre, selge det,
gi det bort eller ødelegge det.
Det er altså klare forskjeller mellom
å være opphavsmann til et åndsverk og
å være eier av et eksemplar av et åndsverk. Dette blir svært synlig når en av
disse ønsker å dele sin rett med andre.
Opphavsmannen kan f.eks. beslutte å
dele eneretten sin med allmennheten
på vilkår som han/hun finner tilfredsstillende. Eieren av eksemplaret kan
derimot bare dele eiendomsretten sin
med andre. Å dele på en eiendomsrett
medfører at man reduserer sin egen
rådighet over gjenstanden. Låner du
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ut bilen din til en kamerat som skal til
Fredrikstad, kan du ikke selv samtidig
benytte den til Hamar.
Men innenfor opphavsretten er det
forlengst etablert en unntakstilstand.
«Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan
enkelte eksemplar av et offentliggjort verk
fremstilles til privat bruk» heter det i
åndsverklovens § 12. Du kan altså lovlig
brenne en kopi av den siste CD-platen du
kjøpte og la vennen din få et eksemplar
til bruk i bilen underveis til Fredrikstad.
Samtidig kan du lytte til den samme
musikken fra mp3-spilleren din mens du
sitter på toget til Hamar.
Opprinnelig hadde denne typen lovlig
privat eksemplarfremstilling et lite omfang og var derfor et beskjedent inngrep
i opphavsmannens enerett. Økt utbredelse av teknologiske nyvinninger som
kopimaskiner og båndopptakere endret
bildet. Med den digitale teknologien
eksploderte omfanget av slik eksemplarfremstilling som ikke er hjemlet i avtaler
med opphavsmannen. «Alle» har nå det
utstyret man trenger for å lage kopier i
samme kvalitet som originalen. Digital
informasjon kan kopieres og spres verden
rundt både raskt og billig.
Stortinget sto for et par år siden overfor
valget mellom å forby privat eksemplarfremstilling av digitaliserte åndsverk eller
å innføre en ordning med kompensasjon
til rettighetshaverne. Den siste løsningen

ble valgt, bl.a. med henvisning til at det
ville være umulig å håndheve et forbud.
Å rlig bevilges derfor noenogtredve
millioner over Kulturdepartementets
budsjett i slik kompensasjon. Det er
bare den lovlige private eksemplarfremstillingen som foregår i Norge som skal
kompenseres, og beløpet er latterlig lavt
i forhold til det faktiske omfanget av all
lovlig og ulovlig kopiering. Av den nevnte
totalsummen er det bare 20 000 kroner
som skal deles mellom berettigede faglitterære opphavsmenn i Norge og innenfor
EØS-området.
Det synes å være betegnende for den
såkalte delingskulturen at regningen for
den enkeltes private konsum av åndsverk skal sendes til noen andre, enten
opphavsmannen eller hele samfunnet.
Dette står det ikke mye respekt av. Det
er altfor lett å være raus og «dele» et
åndsverk om du ikke har skapt det selv
og verken din materielle eller juridiske
stilling blir påvirket av rausheten. Det
minner ikke så lite om trikkesnikeren
som forsvarer seg med at trikken går
uansett. I et mikroperspektiv gjør den jo
det, men hvis ingen vil betale for driften
av den, stopper den nok.
For det andre er det slik at «leilighet
skaper tyv». Hovedproblemet er nok
ikke at folk flest mangler eksakt kunnskap om hvor grensen går mellom lovlig
privatkopiering og piratvirksomhet, men
at respekten for opphavsretten generelt
er for lav og at mange har en forestilling
om at privat konsum av åndsverk i stor
utstrekning bør være gratis. Merkelig!
Det er jo som individer og oftest som
privatpersoner at vi nyter åndsverk. Folk
aksepterer at det må betales for teater,
kino og konserter. Hver gang. Det er jo
bygninger og inventar og betjening der.
Og du slipper dessuten ikke inn uten å
betale. Men i det øyeblikket et åndsverk
er fiksert i en digital form, er det liksom
ikke lenger så farlig. Det kan nytes om
igjen og om igjen, alene og sammen med
venner. Hvorfor i all verden innser ikke
enhver som nyter et eksemplar av et åndsverk at man bør unne opphavsmannen et
bidrag fra egen økonomi?

Medlemsmøter høsten 2007
Dato

By

Program

Sted og tid

Torsdag 18.10.

Tromsø

Hanna Horsberg Hansen: Samisk samtidskunst.

Radisson-SAS, kl. 18.00.

Torsdag 25.10.

Lillehammer/
Hamar

Tore Rem: «Bjørneboe og biografien: synspunkter og
smakebiter».

First Hotel Victoria, kl. 18.00.

Torsdag 1.11.

Kristiansand

Oddbjørn Johannessen: «Jens Bjørneboe – radikal og
konservativ».

Personalkantina på Gimlemoen, kl. 18.30.

Torsdag 8.11.

Bergen

Tema ikke klart.

Bergen Sjøfartsmuseum.

Torsdag 15.11.

Oslo

Tema ikke klart.

Torsdag 22.11.

Stavanger

Bjørn Arild Ersland: Å skrive fagbøker for barn.

Torsdag 6.12.

Trondheim

Elsa Reiersen: Om Christian Thams.

Vitenfabrikken, Krossen havremølle, kl. 18.00.

Regionale Prosalonger høsten 2007
Dato

By

Program

Sted og tid

Torsdag 4. 10.

Stavanger

Å skrive en biografi. Tor Obrestad forteller om arbeidet med
biografien om Einar Førde.

Arkeologisk museum i Stavanger, kafeen, kl 19.30.

Tirsdag 27. 11.

Hamar

Sigrun Slapgard: Om arbeidet med biografien om Sigrid
Undset.

Gravdahl Bokhandel, Torggaten, kl. 18.00.

I tillegg skal det i løpet av høsten være to arrangementer i Tromsø og et i Trondheim.

Tildelinger av ekstraordinære stipend
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har i årene 2006-2009 ulike stipendprogram som går over to-tre år og som er rettet mot områder/skribentgrupper som trenger økt
oppmerksomhet. Følgende stipend ble utlyst våren 2007: Stipend til å skrive faglitteratur for barn
og unge, toårig prosjektstipend og debutantstipend. Søknadsfristen var 2. mai.
Mottakere av stipend til å skrive
faglitteratur for barn og unge

(månedsverk i parentes)
Ersland, Bjørn Arild Hansen (4)
Ewo, Jon (3)
Furseth, Astor (2)
Hirsch, Kristin von (2)
Holme, Audun (2)
Lønne, Audhild Hjellup (3)
Newth, Mette (3)
Ravnå, Per-Bjarne (4)
Stipendkomiteen har bestått av: Bente
Foldvik, Dagny Holm og Øivind Berg.
Mottakere av toårig prosjektstipend

Figueiredo, Ivo de
Fossheim, Hallvard J.
Ingstad, Benedicte
Klingenberg, Ingvar Aa.
Røed, Henning
Sky, Jeanette
Trædal, Lasse
Ørjasæter, Knut
Stipendkomiteen har bestått av: Inga E.
Næss, Jørgen Sandemose og Morten A.
Strøksnes.

Mottakere av debutantstipend

(månedsverk i parentes)
Bomann-Larsen, Lene (1)
og Jakob Elster (1)
Danielsen, Elsebeth (4)
Egner-Kaupang, Sølvi (2)
Elstad, Lotta (2)
Engh, Sunniva (2)
Hammerlin, Joakim (2)
Hesthamar, Kari (4)
Hølleland, Halvard (1)
Johansen, Inger (1)
Mollerin, Kaja Schjerven (4)
Müller, Reidar (2)
Oftedal, Gry (2)
Paasche, Marit (2)
Raknes, Ketil (4)
Rønnow, Tarjei (2)
Svendsen, Stine Helena (2)
Thorsen, Thea Selliaas (2)
Tveitereid, Simen (1)
Østli, Kjetil S. (4)
Stipendkomiteen har bestått av: Aage
Borchgrevink, Øyvind Holen og Frida
Nome.

Oversetterseminar
Vi vil med dette minne om høstens oversetterseminar 17. og 18. november på Soria Moria
hotell- og konferansesenter, Oslo. Programmet vil bli lagt ut på NFFs hjemmesider straks
det er klart.
Når det gjelder påmelding, henvises til høstens
kurs- og seminarkatalog. Du kan også melde
deg på fra NFFs hjemmeside: www.nffo.no
Påmeldingsfrist er 16. oktober.

OBS! Feil ved
medlemsutsendelse
I månedsskiftet august/september sendte vi ut
stipendinformasjon til alle NFF-medlemmer.
På grunn av en feil hos firmaet som håndterte utsendelsen er det trolig noen titalls
medlemmer som ikke vil motta denne. Det
er også sannsynlig at noen kan ha mottatt
brev som skulle ha vært sendt til andre.
Vi ber alle som har erfart noen av disse
uregelmessighetene om å ta kontakt med
NFFs administrasjon snarest!
13

STIPENDBØKER
Dette er noen av bøkene vi har mottatt i perioden
31.05.07–31.08.07 skrevet med stipendmidler fra
Det faglitterære fond. (Ved omtale av bøker hvor
det er flere forfattere, står stipendmottakerne 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.
Per 31.08.2007 har vi registrert 3 365 bøker/utgivelser med støtte fra Det faglitterære fond. Fordelingen
ser slik ut:
Boktype:
Lærebøker alle nivåer
Generell faglitteratur
Vitenskapelig og
populærvitenskapelig litteratur
Oppslagsverk
Artikler o.l.
Totalt

Antall:
1 699
1 210
329
80
47
3 365

Forfatter: Gunvald Opstad
Tittel: Reidar Rudjord
140 sider
Fagbokforlaget 2007
ISBN: 978-82-419-0457-8
I denne boka tegner forfatteren et portrett av grafikeren
Reidar Rudjord som kunstner
og menneske. Her gjengis sytti av hans arbeider
som viser hans utvikling som kunstner.
Forfatter: Stig Nilsson
Tittel: Prots: trollmann med
kor
240 sider
Enter 2006
ISBN: 82-92804-00-5
Forfattaren teiknar eit portrett av dirigenten,
pedagogen og kulturmiksaren Prots. Møte med
andre kulturar, dirigentrolla, musikk, song, tru
og liv er blant tema som blir tatt opp.

tilsynet med dem var og litt om de menneskene
som så på jobben sin som et kall, og som viet noen
år – eller hele sitt yrkesliv – til en ofte dårlig betalt
jobb på barnehjem.
Forfatter: Harald
Skjønsberg
Tittel: Underveis: Historie
9 Samfunnsfag for ungdomstrinnet
208 sider
Gyldendal 2007
ISBN: 978-82-05-33424-3
Boken er en del av den nye utgaven av Underveis,
som blant annet består av årstrinnsbøker i historie
og geografi.
Forfattere: Tormod Øia og
Halvor Fauske
Tittel: Oppvekst i Norge
335 sider
Abstrakt 2003
ISBN: 82-7935-095-0
Denne boken gir en bred
fremstilling av barns og unges oppvekstvilkår i Norge.
Leseren får innføring i empirisk kunnskap,
ulike teoretiske tilnærminger og barn og unges
historie.
Forfatter: Wenche
Mühleisen
Tittel: Sex og sånn
202 sider
Spartacus 2007
ISBN: 978-82-430-0386-6
Den gode smaken har kanskje ikke innsett det, men
slaget er tapt: Det er ikke
mulig å tenke seg offentlig liv, politiske prosesser
og kulturelt samkvem uten sex. Sex sniker seg inn
overalt, og det er kanskje ikke så ille som mange
vil ha det til?

Forfatter: Irene Levin
Tittel: hva er Sosialt arbeid?
157 sider
Universitetsforlaget 2004
ISBN: 82-15-00598-5

Forfatter: Erling Rød
Larsen
Tittel: Økonomi på trikken
241 sider
Gyldendal 2007
ISBN: 978-82-05-33920-0

Irene Levin viser hvordan
faget blir til og hvordan
det beveger seg i flere spenningsfelt; mellom teori og
praksis, mellom hjelp og
kontroll, mellom individ og samfunn. Videre viser
boken hvilke utfordringer sosialarbeidere møter
og hvordan relasjoner både er et arbeidsredskap
og en analyseenhet.

Hvor rike er vi egentlig i
Norge? Hva skal vi med norsk
landbruk? Hva bestemmer
boligprisene? Forfatteren har skrevet en folkeopplysningsbok om viktige samfunnsøkonomiske
spørsmål som de fleste er opptatt av og mener
noe om.

Forfatter: Ingjerd Tjelle
Tittel: Omsorg og overgrep:
Møter med barnehjemsbarn
244 sider
Nordnorsk forlag 2005
ISBN: 82-92183-19-1
I denne boken får du møte
noen av dem som bodde hele
eller deler av oppveksten sin
på barnehjem. Forfatteren setter også søkelys på
hvorfor barnehjemmene ble etablert, hvordan
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Forfattere: Rolf Th.
Tønnessen, Marianne
Tønnessen
Tittel: Demokratisk
dannelse: Fagdidaktikk i
samfunnskunnskap
293 sider
Fagbokforlaget 2007
ISBN: 978-82-450-0595-0
Denne boken er både en fagdidaktikk i samfunnskunnskap og en prinsipiell drøfting av hva programmet om demokratisk dannelse innebærer.

Forfattere: Birte Svatun,
Bo Gaustad
Tittel: Hva er følelser?
60 sider
Cappelen 2007
ISBN: 978-82-02-26506-9
Hva gjør deg glad? Hva gjør
deg trist? Eller kanskje litt redd, eller misunnelig
– eller veldig stolt? Dette er en faktabok for barn
med følelser som tema.
Forfatter: Sigrun Lie
Brattekås
Tittel: Bjørn Kleppo: Den
moderne knivmakars far
133 sider
Vest-Telemark Museum
2007
ISBN: 978-82-993176-4-1
Boken skildrar knivmakaren
Bjørn Kleppo (1894-1976) og miljøet i Eidsborg,
og har i tillegg et bakgrunnskapittel om utviklinga
innan folkekunsten og kunsthandverket fram
til 1920.
Forfatter: Linda Marie
Rustad
Tittel: Bidrag i
Jørgen Lorentzen og
Wenche Mühleisen:
Kjønnsforskning: En
grunnbok
18 sider
Universitetsforlaget 2006
ISBN: 978-82-15-00769-4
Boken gir en oversiktlig introduksjon over forskningsfeltet, og Rustads bidrag tar for seg humanvitenskapelig kjønnsforskning og feministisk
vitenskapskritikk og vitenskapsteori.
Forfatter: Ernst Berge
Drange
Tittel: Rasmus Løland:
Barnebokpioneren frå
Ryfylke
637 sider
Samlaget 2007
ISBN: 978-82-521-6208-0
Biografien gir eit levande
bilete av Lølands barndoms- og oppvekstmiljø
på midten av 1800-talet, men også eit innblikk
i korleis den uredde fritenkjaren og radikalaren
Løland levde, skreiv og debatterte i Kristianiamiljøet.
Forfatter: Tor Langbach
Tittel:
Straffesaksbehandling i
tingrettene
626 sider
Gyldendal 2007
ISBN: 978-82-05-35812-6
Boken gir en innføring og
veiledning i ulike rettslige og
praktiske spørsmål man kan komme borti i straffesaker. Den primære målgruppen er dommere
og saksbehandlere i tingrettene, men også andre
profesjonelle aktører som opptrer i domstolene vil
kunne bruke boken.

STIPENDBØKER
Forfatter: Knut A. Jacobsen
Tittel: Hyllest til gudinnen:
visjon og tilbedelse av hinduismens store Gudinne
171 sider
Emilia Press 2007
ISBN: 978-82-7419-117-4
Denne boken inneholder
et essay om Gudinnen i
hinduismen og en oversettelse av denne religionens viktigste gudinnetekst.
Diskusjonen i vår tid om Gud som kvinnelig eller
som et gudsbegrep som overstiger kjønnsdualismen, gjør hinduismens forestillinger om Gudinnen
relevant ut over Indias og hinduismens grenser.
Forfattere: Thor Rasmus
Bjerknes, Svein Børre
Lyngdal, Anne Bang
Lyngdal
Tittel: Juss 1: Rettslære for
videregående skole
320 sider
Gyldendal 2007
ISBN: 978-82-05-35771-6
Juss 1 er skrevet for programfaget Rettslære 1 i
studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag og økonomi.
Forfatter: Liv Sundli
Tittel: Lærer i det
senmoderne
143 sider
Høyskoleforlaget 2007
ISBN: 978-82-7634-719-7
Boken beskriver kravet til ny
lærerrolle og de nye kompetansekravene i samfunnet
generelt. Den tar for seg nye former for deltakelse
i skolen som arbeidsplass og organisasjon. Boken
er først og fremst beregnet for studenter som skal
bli lærere, men den kan også brukes av lærere
som underviser.
Forfatter: Lise Foss
Tittel: Grenseløs vandring
240 sider
Andresen & Butenschøn
2007
ISBN: 978-82-7981-048-3
Europa er knyttet sammen
av et mangfold av vandreruter som går på kryss og tvers
av landegrensene. Forfatteren av denne boken tar
oss med på fotturer langs fjellvandrerruten E/2 fra
Skottland til den franske Riviera.
Forfatter: Ståle Einarsen,
Harald Pedersen
Tittel: Håndtering av
konflikter og trakassering i
arbeidslivet
354 sider
Gyldendal 2007
ISBN: 978-82-10-04920-0
I boken forenes juridiske
og organisasjonspsykologiske perspektiver med
tanke på å skape en forsvarlig og god håndtering
av konflikter og trakassering i arbeidslivet.

Forfattere: Aina L.L.
Kristensen, Øystein
Bonvik, Anders Cappelen
Tittel: God PR: Norsk
markeds-PR i praksis
266 sider
Kommunikasjonsforlaget.
no 2007
ISBN: 978-82-8207-000-3
I boken beskriver erfarne PR-rådgivere elleve av
de senere års mest vellykkede norske PR-jobber.
Leserne får også råd om hvordan man kan lykkes
i eget PR-arbeid og få mediene til å omtale sin
bedrift på en positiv måte.
Forfatter: Sølvin Refvik
Tittel: Alle tiders sangbok 3
320 sider
Norsk Noteservice 2006
ISBN: 82-8089-064-1
Boken inneholder varierte
stilarter og har komplette
oversikter over gitar- og
keyboard-akkorder.
Forfatter: Ellen Schrumpf
Tittel: Barndomshistorie
105 sider
Samlaget 2007
ISBN: 978-82-521-6794-3
I denne boka gir forfattaren
ei oversikt over forskningen
fram til i dag. Ho visar korleis barnas rolle har endra
seg dei siste hundreåra, og
kor stor rolle familien, arbeidet og skulen til ein
kvar tid har spelt i barnas liv.
Forfatter: Knut Olav Åmås
Tittel: Verdien av uenighet:
debatt og dissens i Norge
228 sider
Kagge 2007
ISBN: 978-82-489-0701-5
Boken ha nd ler om viktigheten av å være uenig.
Forfatteren kartlegger debattens og dissensens vilkår og hvordan debattkulturen fungerer i Norge i dag.
Forfatter: Linda Lillevik
Tittel: Eventyrlige Espolin
228 sider
Kolofon 2007
ISBN: 978-82-300-0313-8
I denne boken kan du lese
om livet til billedkunstneren Kaare Espolin Johnson som levde fra 1907
til 1994. Kunstneren var født svært nærsynt og
benyttet en egen teknikk når han skulle tegne.
Forfattere: Christian A.
Drevon, Rune Blomhoff,
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Tittel: Mat og medisin:
Nordisk lærebok i generell
og klinisk ernæring
707 sider
Høyskoleforlaget 2007
ISBN: 978-82-7634-736-4

Boken tar for seg sammenhengen mellom kosthold,
ernæring og helse, og formidler en forståelse for at
maten har en viktig plass i moderne medisin.
Forfatter: Solveig Magnus
Reindal
Tittel: Funksjonshemming,
kroppen og subjektet: Noen
grunnlagsproblemer innenfor spesialpedagogikk.
174 sider
Fagbokforlaget 2007
ISBN: 978-82-450-0440-3
Boken gir en innføring i ulike teorier om funksjonshemming, kroppen og subjektet, og den
argumenterer for en relasjonell forståelse av disse
fenomenene. Boken er skrevet for studenter i
spesialpedagogikk, men kan også være aktuell
for andre fagområder.
Forfattere: Armin W.
Geertz, Ingvild s. Gilhus,
Bente Groth, Knut
A. Jacobsen, Lisbeth
Mikaelsson, Brita Pollan,
Anne Sofie Roald
Tittel: Verdens levende
religioner
433 sider
Pax 2007
ISBN: 978-82-530-2883-5
Dette er et bredt anlagt oversiktsverk som omfatter både de store verdensreligionene og mindre,
religiøse retninger som praktiseres i dag. I tillegg
til historisk bakgrunn, troslære og hellige skrifter,
legger forfatterne vekt på menneskesyn og etikk, på
forholdet de ulike religiøse retningene i mellom og
på sammenhenger mellomreligion og politikk.
Forfatter: Hans Kolstad
Tittel: Besinnelse:
Naturfilosofiske essays
385 sider
Humanist forlag 2007
ISBN: 978-82-92-62212-4
Forfatter og filosof Hans
Kolstad søker i denne boka
å belyse alternative måter
å tenke på naturen på. Gjennom drøftelser av
naturbegrepet i antikken, middelalderen og i
moderne tid, viser boken hvordan naturen frem
til våre dager er blitt oppfattet.
Forfatter: Ada I.
Engebrigtsen
Tittel: Exploring
Gypsiness: Power,
Exchange and
Interdependence in a
Transylvanian Village
217 sider
Berghahn Books 2007
ISBN: 978-1-84545-229-2
Romania has a larger Gypsy population than most
other countries but little is known about the relationship between this group and the non-Gypsy
Romanians around them. This book focuses on a
group of Roma (Rom Gypsies) living in a village
in Transylvania and explores their social life and
cosmology.
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STIPENDBØKER
Forfatter: Trond Berg
Eriksen
Tittel: Machiavelli: reven i
hønsegården
368 sider
Universitetsforlaget 2006
ISBN: 82-15-01072-5
Machiavelli (1469-1527) er
berømt og beryktet. Han blir
hyppig sitert for sin overbevisning om menneskenaturens grunnleggende
fordervelse, grusomhetens velgjerninger og for sin
gjennomtenkte og prinsipielle kynisme. Denne
boken er skrevet for dem som er rede til å bruke
litt tid på å komme bak kronikkenes, pamflettenes
og foredragenes enkle symbolskikkelse.
Forfattere: Aaslaug Vaa
(red.), Ulla Angkjær
Jørgensen, Per Gunnar
Tverbakk, Pedro Rosa
Mendes, Elisabeth
Mathisen, Øyvind
Norderval, Gunnar
Danbolt, Aslaug Juliussen,
Kirsti Gulowsen, Geir Tore
Holm, Rune Johansen,
Gunnar Album, Ingebjørg
Seip og Harald Flor.
Tittel: Å låne øyne å se med
335 sider
Tapir 2007
ISBN: 978-82-519-2207-4
I denne boken tolkes Kaare Espolin Johnsons
kunst fra forskjellige innfallsvinkler og ståsteder.
Hans kunstnerskap undersøkes på tvers av kunsthistoriske ordenssystemer og med utgangspunkt
i forståelsen av at kunstverkets mening ikke er
endelig.
Forfatter: Jon Winge
Tittel: Norske skip
319 sider
Schibsted 2006
ISBN: 82-516-2111-9
Gjennom vår mer enn tusen
år lange historie ved kysten
og på havet er det skapt
norske skip vi kan være stolte av. Forfatterne
tar i denne boka blant annet for seg vikingskip,
jekter og galeaser, nordsjøseilere, hvalkokerier,
atlanterhavsdampere og cruiseskip.

Forfatter: Paul Moxnes
Tittel: Fasett-mennesket:
Teori og forskning om
personlighet og rolle, et
lederopplæringsperspektiv
324 sider
Forlaget Paul Moxnes 2007
ISBN: 978-82-91558-04-2
Boken inneholder nye faglige
bidrag til forståelsen av rolle og personlighet.
Forfatteren konstaterer at personlighet og atferd
kan endres og – hvis forholdene legges til rette
– skape bedre liv, ledelse og samspill.
Forfatter: Arne Eriksen
Tittel: Da Finnmark hadde
sjansen
244 sider
Stallo 2006
ISBN: 82-992511-7-6
I 1989 var det enighet i
Finnmark om at fylket endelig hadde sjansen til å oppnå
lokalt eierskap til fire betydelige industribedrifter
og sju trålere. Dette er historien om selskapet
Finnvest AS som skulle overta eierskapet.
Forfatter: Torgrim
Titlestad
Tittel: Kampen mot diktaturet. Tre skjebner: Imre
Nagy, Aleksander Dubcek
og Mikhail Gorbatsjov
296 sider
Solaris 2007
ISBN: 82-91640-27-0
Hva var årsaken til at disse
tre europeiske lederne kjempet for å avvikle
diktaturet som deres eget parti hadde innført? I
denne boken kan du følge de tre ledernes kamp
mot overmakt, løgn, svik og totalitarismens brutale psykiske tortur.
Forfatter: Gunhild
Aakervik
Tittel: Bygg, anlegg, lager
og vedlikehold
109 sider
Pensumtjeneste 2007
ISBN: 978-82-13-02533-1
Boka er ment som en hjelp

for å snakke mer norsk på arbeidsplassen for de
som allerede har grunnleggende norskferdigheter. Den er rettet mot de som har noe praktisk
erfaring fra arbeidslivet innen lager, bygg,
anlegg og vedlikehold. Boka inneholder tekster
og oppgaver.
Forfatter: Dagny Holm,
Bjørg Gilleberg Løkken
Tittel: Zeppelin: Lesebok 6
og Zeppelin språkbok 6
219 sider
191 sider
Aschehoug 2007
ISBN: 978-82-03-31474-2
ISBN: 978-82-03-31437-7
Bøkene er en del av Aschehougs læreverk i norsk
for 5. til 7. trinn.
Forfattere: Elisabeth Eide,
Anne Hege Simonsen
Tittel: Mistenkelige utlendinger: Minoriteter i norsk
presse gjennom hundre år
217 sider
Høyskoleforlaget 2007
ISBN: 978-82-7634-750-0
Forfatterne har studert sju
norske avisers dekning av samer, rom/romani,
jøder og innvandrer/flyktninggrupper, samt andre
lands minoriteter (afroamerikanere, indianere
og inuitter). Det blir vist hvordan oppfatninger
om «de andre» har endret seg i tidsrommet
1902-2002.
Forfatter: Knut
Johannessen
Tittel: Den glemte skriften:
Gotisk håndskrift i Norge
235 sider
Universitetsforlaget 2007
ISBN: 978-82-15-00202-6
Dette er en lærebok i gotisk
håndskrift, beregnet på alle
som har behov for å lese skriften i dokumenter
fra slutten av 1800-tallet og bakover til omkring 1600. Dokumentene som blir presentert,
spenner fra store begivenheter i norgeshistorien
til hverdagslivet i by og bygd. Boka gir også
oversikt over skriftens og skriveferdighetens
historie i Norge.

