
 Kristin Danielsen:

Dette tror jeg på!

BOK OG BIBLIOTEK
ET FAGBLAD OM BIBLIOTEKSEKTOREN – Nr. 4/2014

SORTLAND FORNYER SEG
1. VERDENSKRIG
I LITTERATUREN

FERDINAND VON SCHIRACH
- SKYLD OG TABU

Returadresse: Bok og Bibliotek
DB Partner AS, Postboks 163,

1319 Bekkestua

Bli inspirert!
Bli oppdatert!

BOKOGBIBLIOTEK
ET FAGBLAD OM BIBLIOTEKSEKTOREN – Nr. 3/2014

TRIVES I STORmEN

NORSKE ORD OG DERES

mANGE SLEKTNINGER
KRAFTEN MÅ UT

Returadresse: Bok og Bibliotek

DB Partner AS, Postboks 163,

1319 Bekkestua

Inngangen til

samfunnet

Nyhet! 

eBokBib er her i versjon 2,

den beste versjonen til nå.

Nye funksjoner i versjon 2 er blant annet:

• Samme lån kan nytes på flere enheter

• Dynamiske anbefalinger fra dine egne formidlingsbibliotekarer

• Meldinger gis direkte på enhet

• Digital nettformidling med lenker til titler i eBokBib

• For alle lån vises navnet til biblioteket som yter lånet

• Smaksprøver før utlån

Videreutviklingen av eBokBib fortsetter med uforminsket styrke. Lånernes og bibliotekenes ønsker og 

behov peker ut retningen for videreutviklingen. 

Er det noe du savner i eBokBib? Gi oss tilbakemeldinger, og vær med på å gjøre eBokBib enda bedre.
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– Marit Egaas, du er utpekt som bibliotek-

sektorens representant i arbeidet med å eva-

luere innkjøpsordningene. Hvordan reager-

te du da du fikk henvendelsen?

– Jeg tenkte at dette har jeg lyst til, og at 

jeg med lang erfaring både fra store og små 

folkebibliotek har noe å bidra med her, 

sier Marit Egaas.

– Overrasker det deg at den nye regjeringen 

nå ønsker å revidere den 50 år gamle inn-

kjøpsordningen?

– Nei, dette har vært diskutert så lenge jeg 

kan huske, både blant forfattere, forlag og 

i bibliotekmiljøet. Derfor er det på tide 

med en skikkelig gjennomgang slik at alle 

sider ved ordningen blir vurdert.

– I den debatten som har gått i media så 

langt, ser det ut til å være en spenning mel-

lom bibliotekene og forlagene. Hva kan du 

gjøre for ikke å komme i en klemme mellom 

ulike interesser?

– Jeg synes debatten i media har vært lite 

nyansert. Det er viktig å huske at hoved-

formålet med ordningen er å styrke norsk 

språk og litteratur, altså forfatterne. Her er 

ordningen en ubetinget suksess, det er 

bare å se på bredden i norsk litteratur for 

voksne og barn. Mange andre land misun-

ner oss denne ordningen. Det at det er så 

mange gode, norske forfattere er viktig for 

folkebibliotekene. Det er bare å se på lis-

tene over de mest utlånte bøkene for både 

voksne og barn, der veldig mange av forfat-

terne er norske. I utgangspunktet er altså 

dette en vinn-vinn ordning for alle parter. 

Men for bibliotekene har ordningen noen 

klare svakheter, og jeg håper vi klarer å 

gjøre noe med dem i denne gjennomgan-

gen.

– De sterkeste motstanderne av innkjøpsord-

ningene mener at pengene heller burde gå 

direkte til bibliotekene, slik at de selv kan 

velge hva slags bøker de vil kjøpe inn. Deler 

du det synet?

– Hvis ordningen var innført for å styrke 

folkebibliotekene, burde den vært organi-

sert på en helt annen måte, for eksempel 

ved å la bibliotekene selv bestemme hva 

slags bøker de ville kjøpe inn. Men det er 

den altså ikke, så her er det viktig å finne 

løsninger som ivaretar alle de litteraturpo-

litiske sidene. Jeg ønsker meg også mer of-

fensive folkebibliotek i denne debatten. 

Det er mange «skjulte skatter» blant bø-

kene i innkjøpsord-

ningen. Det er vår 

oppgave å finne dem 

og løfte dem fram, slik 

at de får de leserne de 

fortjener.

– Hvis du kunne velge 

helt fritt på øverste 

hylle, hva slags inn-

kjøpsordninger ser du 

for deg da?

– Etter mitt syn er det 

tre hovedproblemer 

med ordningen, 

sett fra biblioteke-

nes synspunkt. For 

det første kommer 

bøkene for seint til 

bibliotekene For 

det andre får vi alt-

for mange eksem-

plarer av enkelte 

titler. For det tred-

je brukes det lite 

ressurser på for-

midlingstiltak, slik 

at folkebibliotekene lettere kan løfte interes-

sante titler som er lite kjent. De to første 

punktene bør det kunne gjøres noe med, når 

vi nå har muligheter til å få bøkene som e-

bøker i stedet for papirbøker. Det med for-

midling er viktig å se nærmere på for å finne 

gode tiltak. En del gjøres allerede, men jeg 

tror det kan arbeides mye mer systematisk 

med dette. De rådgivende utvalgene kan 

være en viktig ressurs her, for de leser alle 

bøkene og har god oversikt over hva som fin-

nes, sier Marit Egaas. ■

Ønsker nyansert debatt 

om innkjøpsordningene

Å spise
eller bli spist?

marit Egaas, leder for 

Sølvberget, Stavanger 

bibliotek og kulturhus.
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Etter litt startvansker ser det ut som at e-bok-

prosjektet til folkebibliotekene i Akershus er i 

rute. Det hele startet som en drøm da de første 

digitaliserte bøkene kom på markedet for noen 

år siden. Da nettbrettene ble bra nok bestemte 

bibliotekene seg for å kaste seg på bølgen og 

samarbeide om et felles prosjekt. Siden 2011 

har fylket arbeide med å gi registrerte brukere 

tilgang til utlån av e-bøker, men veien har ikke 

bare vært enkel. 

– Nabolandene våre har hatt slike mulig-

heter lenge før oss, men de kom nok mer opp i 

et uføre med forlagene når det gjelder utlåns-

praksis og lisensordninger. Vi har sluppet mye 

av det her i landet, men vi måtte vente lenger 

på at vi kunne starte, sier Eirik Gaare, leder av 

e-bokprosjektet.

Begrensede midler gjorde at folkebibliote-

kene gikk sammen om å laget et felles prosjekt 

som kunne finansieres av 

utenforstående. Tanken 

på å kunne slå sammen 

ekspertisen til de ulike 

bibliotekene gjorde 

valget enkelt.

– Vi sparer tid og 

penger, samler kom-

petanse og kan tilby 

like mange titler og 

eksemplarer til alle 

innbyggerne i hele 

fylket, både for li-

ten og for stor. Vi 

sikrer oss også for-

nuftig bruk av inn-

kjøpsmidler til e-

bøker 
for 

framtiden, sier 

Gaare.

Fremtidens bøker

Bryndhild Hovde, rådmann i Eidsvoll, er en 

ivrig e-bokbruker og synes tiltaket er helt fan-

tastisk spesielt det at hun kan lage sitt eget 

bibliotek på nettbrettet. Den nye e-bok-

brukeren synes lånesystemet er enkelt, fleksi-

belt og lett tilgjengelig. 

– E-bok har åpnet en ny dør og bidratt til 

økt tilgjengelighet til bøker, noe jeg setter vel-

dig stor pris på. Prosjektet gjør det veldig en-

kelt å låne bøker og de er tilgjengelig uansett 

hvor du er så lenge du har nettverk, sier 

Hovde.

– Hvorfor er det viktig å kunne tilby utlån 

av e-bøker?

– Bibliotekene har tradisjonelt vært i for-

kant når det gjelder faglig utnyttelse av ny tek-

nologi. Vi tror generelt at bibliotekene taper i 

konkurranse med kommersielle aktører hvis vi 

ikke tar i bruk de nye e-mediene som dette 

prosjektet omfatter, sier Gaare.

Selve prosjektet avsluttes til sommeren, 

men bibliotekene har ingen planer om å stop-

pe utlån av e-bøker. De håper å kunne utvidet 

tilbudet til både lydbøker, film og musikk.

Prosjektlederen fikk selv en aha-opplevel-

se da han var på ferie i Italia i høst der en 

regnfull dag ble en kosestund med en ny norsk 

roman.

– Noen få klikk og vips er både boka og jeg 

klar til å kose oss. Blir like fascinert hver 

gang. Jeg kan ha den i tre uker med mulighet 

til fornying, sier han. 

– Tror dere at e-bøker kommer til å ta over 

for papir bøker?

– Det er godt mulig, men knapt i min leve-

tid. Det er mer interessant hva som blir ho-

vedtendensen i de nærmeste åra, og jeg tror 

nok at papirbøker vil dominere 

over e-bøker i mange år 

ennå. Lydbøker er også et 

økende medium som har 

mange tilhengere og er 

veldig anvendelig i man-

ge sammenhenger, sier 

Gaare.

En lengre versjon  

av artikkelen er 

publisert på 

bokogbibliotek.no

E-bøkene på plass i Akershus

Ett år forsinket og smått utvalg av bøker, men allikevel har e-bokutlån i Akershus blitt veldig populært.
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– Marit Egaas, du er utpekt som bibliotek-

sektorens representant i arbeidet med å eva-

luere innkjøpsordningene. Hvordan reager-

te du da du fikk henvendelsen?

– Jeg tenkte at dette har jeg lyst til, og at 
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sier Marit Egaas.
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I artikkelen Jakten går videre – i verdens 
biblioteker publisert i Bok og Bibliotek nr. 
1/2013 ble det redegjort for betydningen av 
å bringe bøker og artikler om innovasjon og 
entreprenørskap ut til biblioteker i alle ver-
dens hjørner.   Det var snakk om et bidrag 
til internasjonal spredning av vitenskapelig 
litteratur til forsknings- og praksisfeltet via 
biblioteker og universiteter. 25 institusjo-
ner besøktes i 20 land i fire verdensdeler 
under prosjektets første år i 2012. Under 
prosjektets andre år 2013 ble 25 institusjo-
ner i 16 land i tre verdensdeler besøkt. 
Landene er (for å nevne noen): USA, Dan-
mark, Estland, Tyskland, Østerrike, Moldo-
va, Spania, Kina, Laos, Kambodsja og 
Thailand. Prosjektet løper parallelt med 
prosjektet I Joseph A. Schumpeters fotspor 

– 100-årsfeiring av Theorie der Wirtshcaft-
lichen Entwicklung.  

USA
Harvard universitetet i Cambridge Massa-
chusetts ble grunnlagt 8. september 1636 
og er navngitt etter John Harvard, en engelsk 
immigrantprest som ved sin død donerte 
halve sin formue på £ 780 og beholdning av 
320 vitenskapelige bøker til opprettelsen 
av et college. I innovasjon og entreprenør-
skap vitenskapelig sammenheng er univer-
sitetet av stor betydning, i første rekke fordi 
Joseph Alois Schumpeter ble ansatt her i 
1932 og var virksom som professor helt til 
sin død 8. januar 1950. Harvard universite-
tet arvet i sin tur Schumpeter og har i sin 
besittelse 139 arkivbokser med dokumen-

ter etter den verdenskjente økonomen. Un-
der mitt forskningsopphold ved Harvard 
universitetets arkiver i februar 2013 fikk 
jeg full tilgang til det unike, klausulbelagte 
og svært interessante historiske materialet. 
Naturligvis har universitetsbiblioteket her 
en meget rikholdig bestand av viten-

Jakten fortsetter 
– i verdens  biblioteker

Widener Library på Harvard universitetet.

«I dag en leser – i morgen en leder» står det på bokstanden til disse to unge entusiaster som bidrar på den første nasjonale bokmessen i Phnom Penh, Kambod-
sja og som ble arrangert i hagen utenfor Nasjonalbiblioteket. 

TEKST OG FOTO: DR. JAN-URBAN SANDAL
ØKONOMHISTORIKER
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skapslitteratur om innovasjon og entrepre-
nørskap, men en interessant og viktig ut-
vikling, blant flere, som resultat av mitt 
opphold var opprettelsen av et nytt track i 
HOLLIS, Entrepreneurship Scandinavia 
som tidligere ikke hadde fantes.

Tyskland
Bonn universitetet er i sin helhet gjenopp-
bygd etter bombarderingen under den an-
dre verdenskrig. Her undervises det etter 
hva som står i bøkene, og omfanget av litte-
ratur om innovasjon og entreprenørskap er 
ikke påfallende stort. Universitetet er like-
vel av betydning i innovasjon- og entrepre-

nørskapsvitenskapen av to årsaker. For det 
første ble Schumpeter ansatt her som pro-
fessor den 15. oktober 1925. Det førte i sin 
tur til at paret Anna og Joseph Schumpeter 
flyttet inn i Coblenzer Strasse 39. Men den 
3. august 1926 inntraff en forferdelig trage-
die, Anna og deres nyfødte sønn døde un-
der nedkomsten. Ulykken førte til at 
Schumpeter, og med ham selve tyngde-
punktet for innovasjonsvitenskapen, flyttet 
til Harvard universitetet.

Østerrike 
I 1746 grunnla keiserinne Maria Theresia 
et akademi i sin fars residens «Favorita» 
som hun navngav Theresianum. Akademiet 
var en eliteskole for aristokratiet i keiser-
dømmet Østerrike-Ungarn. Man kan si at 
Theresianum tilsvarer Eton. I 1849 åpnet 
Theresianum sine dører også for borgerska-

pets sønner. Joseph Schumpeter ble tatt 
opp som elev i 1893 ti år gammel og fikk 
hele sin utdannelse under ungdomstiden 
her. Ny vitenskap peker på at viktige deler 
av Schumpeters entreprenørteori kan ha 
sitt utspring i de erfaringer og livsanskuel-
ser den unge studenten tilegnet seg under 
sitt opphold på Theresianum i unge dager.  

Moldova 
Republikken Moldova er i vår tid et av Eu-
ropas land med for lav per capita inntekt og 
har naturligvis et stort behov for innovasjon 
og sosialt entreprenørskap på alle nivåer. 
Ved nasjonalbiblioteket i Chisinau finnes et 
utvalg av litteratur omhandlende innova-
sjon og entreprenørskap, likevel er interes-
sen svært stor under mitt besøk for anskaf-
felse av mer litteratur og spredning av 
kunnskap og insentiver innenfor området. 
Det er snakk om kursvirksomhet og samar-

beid på tvers av gamle skiller mellom uni-
versitet, bibliotek, næringsliv og politikk. 
Men samhandling byr på nye utfordringer. 
Vitenskap og pragmatisme står i sentrum 
men er alene ikke nok.

Kina
Folkerepublikken Kina har et universi-
tetssystem som sender studentene og de-
res studieresultater helt til topps i ver-
denssammenheng og etter den seneste 
Pisa undersøkelse kan man slå fast at Nor-
ge er et land som kunne ha meget å lære 
her. I Kina satses det fullt på innovasjon 
og entreprenørskap og landet har de se-
neste ti år til en vesentlig grad bidratt til 
global fattigdomsbekjempelse og styrking 
av livskvalitet for milliarder av mennes-

Universitets- og delstatsbiblioteket i Bonn.

Biblioteket i Theresianum.

Alexei Rau, general direktør ved nasjonalbiblio-
teket i Chisinau, og som selv er en fremstående 
forfatter, mottar litteratur fra Dr. Jan-Urban Sandal 
under besøk.  

Biblioteket i Wuhan City, Hubei provinsen, Kina. Dr. 
Sandal på vei inn til viktige samtaler om spredning 
av litteratur om innovasjon og entreprenørskap.

Universitetsarkivet i Wien.

Nasjonalbiblioteket i Chisinau, Repubikken 
Moldova.

Koblenzer Tor, byporten i Bonn.
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ker. I november 2013 ble World Emerging 
Industries Summit (WEIS 2013) arrangert 
i Wuhan by, transportknutepunkt ved 
Yangtze-elven, base for vitenskap og ut-
danning og økonomisk senter i Kina. Jeg 
var invitert som VIP-gjest av borgermeste-
ren i Wuhan by, Tan Liangzhi og Zheng 
Xiongwei, global leder av APCEO. Topp-
møtet samlet vitenskapsmenn, ministre, 
finansfolk og eksperter i et stort antall. 
Mine oppgaver var mange, blant annet å 
tale til delegatene over temaet Innovation 
– driven Development in Intelligent Manu-
facturing Equipment Industry. Interessen 
for uavhengig vitenskap i verden er stor og 
WEIS 2013 fungerte godt som en døråpner 
både innad i Kina og til regjeringer overalt 
i verdens alle hjørner. 

Laos
Nasjonalbiblioteket i Laos ble åpnet 1. juli 
1956 og flyttet inn i sine nåværende lokaler 
i 1988.  Bygget er i fransk stil og opprinne-
lig fra 1923 og fungerte fra starten som 
regjeringsresidens. Nasjonalbiblioteket har 
en beholdning på ca. 300.000 enheter, 
6.000 manuskripter på palmeblader, fem 
lokale avdelinger og mobilbibliotek.  Bud-
sjettet for nyanskaffelser var i 1998 på USD 
100,- så biblioteket er helt avhengig av do-
nasjoner fra stater og private. Det er i første 
rekke Tyskland, Australia og Japan som har 
stått for donasjonene. Nasjonalbiblioteket 
har også kontakter med ASEAN landene. 
Et prioritert område er utvikling og etterut-
danning av personalet ved nasjonalbiblio-
teket, som teller 33 ansatte, alle med aka-
demisk utdannelse fra bachelor til ph.d 
nivå. Under mitt besøk kom det frem at 
interessen og behovet for litteratur, men 
også utdanning innenfor innovasjon og so-
sialt entreprenørskap er stort.    

Kambodsja 
Den første nasjonale bokmesse i Kongeri-
ket Kambodsja ble arrangert 29. november 
2013, tre dager til ende og i samarbeid med 
nasjonalbiblioteket i Phnom Penh. Bok-
messen samlet tusener av studenter fra uni-
versiteter i hovedstaden, 23 biblioteker 
foruten utgivere og forfattere. Det kan virke 
som leselysten og lesetradisjonen helt har 
forsvunnet, for det er uvanlig at familier har 
bøker hjemme, det leses mest bare i klasse-
rommene og analfabetismen overgår 77 %.  
De siste fem årene har likevel brakt en ny 
giv til landet, publiseringssektoren har 
vokst og det er i dag 561 aktive forfattere og 
utgivere i Kambodsja.  Nasjonalbibliote-
kets generelle samling består av bøker på 
engelsk og fransk men er ikke tilgjengelig 
for utlån. Man er avhengig av donasjoner 
utenfra og det arbeides for å øke bokbestan-
den.   

Konklusjon 
Besøkene, samtalene og observasjonene 
har vist at interessen og behovet for litte-
ratur om innovasjon og entreprenørskap 
på biblioteker, universiteter og hos regje-
ringer i alle verdens hjørner er stor.  I land 
og områder med lav per capita inntekt stil-
les de samme spørsmål; forklar fattigdom-
sprosessen for oss – hvorfor er vi så fattige 
og de andre så rike, hvordan kan vi ut-
rustes til å øke livskvaliteten for egen fa-
milie, naboer og nasjonen og hvordan kan 
individet bidra til demokratisk utvikling 
av landet? Svarene finnes i vitenskapstek-
stene i bøker og artikler som doneres til 
verdens biblioteker. 

Nasjonalbibliotekets bygning i Vientiane, Laos. 
Bygningen har fullført sin oppgave som bibliotek 
og byen venter på å ta i bruk et helt ny bygning i 
2015.  

Dr. Jan-Urban Sandal

Dr. Jan-Urban Sandal er økonomhistori-
ker og har skrevet mange bøker og ar-
tikler. Dr. Sandal eier og leder Fil. Dr. 
Jan-U. Sandal Institute. Instituttet tilbyr 
kurs og vitenskapelig tilknytting til fritt-
stående forskere i Norge og internasjo-
nalt. Instituttets internasjonale univer-
sitetsnettverk omfatter på verdensbasis 
ca. 60000 studenter og ca. 20000 fakul-
tetsmedlemmer og ansatte. Dr. Sandal 
taler og foreleser på toppmøter, ledende 
universiteter og på internasjonale viten-
skapskonferanser og gir råd blant annet 
til regjeringer og myndigheter.   

BOK OG BIBLIOTEK 4/2014  I  63

FORSKNINGSFORMIDLING  I  INNOVASJON

Tips oss – 
om ein typisk

-lesar 
som ikkje les Dag 
og Tid. 
Send SMS til 2007 
slik: TYPISK følgd 
av namn og adresse 
til personen. 
(Døme: TYPISK 
Jonas Gard Større, 
Riksvegen 10, 5020 
Bergen). 
Han eller ho du 
tipsar om, får tre 
nummer av Dag og 
Tid, heilt utan 
plikter. Du får eit 
Flax-lodd som 
takk for hjelpa.

– Sjukefråværet i Noreg er det høgste i verda. Det er mogleg å få det ned, seier Knut Røed. KULTUR 10–11

Det er 200 år sidan Felix Men-delsohn vart fødd, oppfinnaren av religiøs kitsch i musikken.

Ventemottak
Dei er utviste flyktningar. Dei bur på ventemottak. No vil dei at me skal sjå dei – på Facebook.

SAMFUNN 6–7

Kvinnelesnad
Agnes Ravatn blar seg gjennom kvinneblada i Narvesen. Tre av dei rår til kjøp av truse med rumpe-innlegg.

ESSAY 18–19

Grand Old Men
Dei fyller sytti år, men både Jon Eikemo og Svein Erik Brodal vonar at det vert teater også i framtida.
TREMANNSHAND 20–21

Richard Brouillettes har laga film om globaliseringa av det nyliberalistiske tankesystemet.

MUSIKK 24–25
INTERVJU 3

Presidentane i Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador og Nicaragua allierte seg mot Bush. No rustar dei til forsvar mot Obama. Men kva hender når venezuelarar flest trur betre om presidenten i USA enn sin eigen?
SIDE 4–5

Udugeleg
som fiende
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Nicaragua allierte seg mot Bush. No rustar dei til forsvar mot Obama. Men kva hender når venezuelarar flest trur betre om presidenten i USA enn sin eigen?
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Tore Rem vil vera snill mot musli-
mar, men slem mot antroposofar. 

– Dobbeltmoral, skriv Jon Hustad.

KOMMENTAR 2 Frp er den einaste utanrikspoli-
tiske opposisjonen her i landet, 

seier Erling Borgen.

Økonomisk blåmåndagSkal vi tru nasjonalbudsjettet,  
er dei gode tidene for offentleg 

sektor over. 

ØKONOMI 6–7

VankunnaDei fyrste utgåvene av Store Nor-
ske Leksikon underapporterte over-

grepa i DDR. Sam  tidsforfalsking, 
kallar Sven G. Holts mark det.HISTORIE 14–15

Frå Lesja  med romanSystrene Guri og Sigrid Sørum-
gård Botheim har skrive roman 

– saman, ord for ord. LITTERATUR 18–19

Karl Ove Knausgård føyer seg inn 
i ei lang rekkje av farmordarar, Solveig Aareskjold.

INTERVJU 3

KOMMENTAR 15
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Slå av lyset! Pump opp olja!
Regjeringa vil ha oss til å sløkkjelyset i gangen samstundes som ho set noregs rekordi tildelingar av  oljekonsesjonar.

Side 4–5
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Agnes Ravatn blar seg gjennom kvinneblada i Narvesen. Tre av dei rår til kjøp av truse med rumpe-innlegg.
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Frå Lesja med roman

Frå Lesja 
Systrene Guri og Sigrid Sørumgård Botheim har skrive roman 

Karl Ove Knausgård føyer seg inn 
i ei lang rekkje av farmordarar, Solveig Aareskjold.

KOMMENTAR 15

Slå av lyset! Pump opp olja!
Pump opp olja!
Pump opp 

Regjeringa vil ha oss til å sløkkje

Stein Husby meiner at ei ordinær 

rettssak ville gjeve Knut Hamsun 

lang fengselsstraff.

KOMMENTAR 2

Kvifor skal alle kjendisane skriva 

barnebøker om prinsesser, 

undrar Ragnar Hovland.

Norsk bestseljar

Clara Tschudi frå Tønsberg selde 

140.000 eksemplar av keisarinne

boka si i Tyskland i 1889. 

LITTERATUR 16–17

Vitamin
forsvaret
Vitamin D er viktigare for immun

forsvaret enn det ein tidlegare 

har trudd, viser ny forsking.

HELSE 6–7

Bønder på Islay

På Hebridane driv brørne David 

og Neil McLellan gardsbruk.  

I desember kjem to tusen 

tundra gjæser på vitjing.

REPORTASJE 22–23

Dystre  
prognosar
– Klimagassutsleppa er høgare 

enn ekstremscenarioa som vart 

laga for ti år sidan, fortel Pål 

Prestrud i Cicero.
KLIMA 4–5

Det er ein illusjon å tru at 

bio drivstoff kan berga bilsam

funnet, skriv Trygve Refsdal.

INNSIDA 39

KRONIKK 32–33
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Konge-
slaget

Det gjekk friskt 

føre seg på slottet 

i Stockholm i 1821, 

då Carl Johan gav 

handfast audiens 

til statsminister 

Peder Anker.

SIDE 19

Ill.: Stein Nerland




