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Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på
Agder 1500–2020
FRANK MEYER (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202790691
Agder var og er et viktig industri- og arbeiderfylke. Var det ikke i Arendal at Det
norske Arbeiderpartiet ble stiftet? Er det ikke slik at en rekke taleføre agitatorer,
ideologer og strateger kommer fra Sørlandet? Går det ikke gjetord om at
Kristiansand er det nye Houston? Denne boka vil bidra til å hente fram fra
glemselen arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder. Åtte forfattere
tar oss med gjennom arbeidslivet på Sørlandet mellom 1500 og 2020.
Historia om industrielt arbeid på Sørlandet er stolt og variert: Det var
skipsbygging og jernverksdrift, dampmaskiner og mekaniske verksteder,
tekstilindustri, bryggerier og bakerier før 1900. Omkring århundreskiftet fikk
landsdelens store arbeidsplasser innen treforedlingen og den
elektrometallurgiske industrien. På 1900-tallet ble disse supplert med mange
små og mellomstore bedrifter. Og i den seneste tida kom enda en tilvekst, med
industrielt arbeid i fartøysbygging og oljeindustrien.
Denne antologien tar for seg historia om arbeid, arbeidere og
arbeiderbevegelsen og dreier seg også om utfordringer, konflikter og
samarbeid. Som flere av bidragene i boka viser, hendte det at Sørlandets
underklasse tok kraftig til motmæle mot øvrighet og arbeidsgivere.
Arbeid, arbeiderne og arbeiderbevegelsen på Agder har ikke bare ei fortid, men
også ei samtid. To av bidragene kaster lys på dagsaktuelle emner som
arbeidsmigrasjon inn og ut av Agder, nyliberalismen og fagforeningsarbeid på
Agder. Kapitlene i boka er aktuelle for både forskere og lekfolk, ikke minst fra
arbeiderbevegelsen, fra Agder og andre landsdeler.

Frank Meyer (født 1964), dr.phil. og dr.art., er historiker og forsker ved Næs
Jernverksmuseum, Tvedestrand.
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Demokrati og medborgerskap
KNUT DØRUM

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202658557 | Pris ikke fastsatt
Hva er demokrati og medborgerskap? Hva vil det si å være medborger?
Demokrati og medborgerskap handler om demokratiets forutsetninger, verdier
og spilleregler og demokratiske prosesser. Sentralt står sammenhengen mellom
demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og
organisasjonsfrihet. Forfatteren er opptatt av å få fram at demokratiet har ulike
former og uttrykk, og Dørum viser sammenhengen mellom individets
rettigheter og plikter som aktive medborgere.
Demokratiske rettigheter – som personlig frihet og trygghet – kan kollidere
med hverandre og skape ufrihet og utrygghet for andre. Hva hender når
likestillingskampen er blitt utvidet fra kjønnslikestilling til likestilling på ulike
diskrimineringsgrunnlag? Får nye grupper sikret sine rettigheter, eller blir det
bare papirbestemmelser? Vil demokratiet overleve i møte med sterke
nasjonalkonservative vinder i ulike deler av verden i dag?

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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Den industrielle revolusjon
Kapitalisme, industri og teknologi
KRISTINE BRULAND

• 2022 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202608736 | kr 379,Industrialiseringen skapte en ny verden som var teknologiintensiv,
ressurskrevende, energiintensiv og kontinuerlig innovativ. Den førte til
vedvarende økonomisk vekst, men også til den massive økologiske krisen som
vi nå lever i. Samtidig hersker fortsatt forvirring om hva denne revolusjonen
faktisk var, og hvordan den skjedde.
Tradisjonelt har den industrielle revolusjonen blitt forstått som en britisk
begivenhet som skjedde fra omtrent 1760 til 1830, drevet av dampkraft og
mekaniserte tekstilfabrikker og senere etterlignet andre steder i Europa og
verden. I denne boken utfordrer historieprofessor Kristine Bruland disse
tradisjonelle ideene. Bruland viser at veksten begynte mye tidligere, basert på
utallige innovasjoner på tvers av hele samfunnsøkonomien, og at den var en del
av en global omstrukturering.
I boken plasseres starten på den britiske industrialiseringen i overgangen til
kapitalismen fra rundt år 1400, og følger utviklingen til rundt 1850. Den viser
hvordan kapitalismen genererte industrialisering gjennom tre spesifikke
prosesser: teknologisk konkurranse, despotiske former for kontroll på
arbeidsplassen og fremveksten av en ny maskinvareindustri.
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Den industrielle revolusjon
Kapitalisme, industri og teknologi
KRISTINE BRULAND

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202776565 | kr 269,Den industrielle revolusjon skapte en ny verden som var teknologiintensiv,
ressurskrevende, energiintensiv og kontinuerlig innovativ. Den førte til
vedvarende økonomisk vekst, men også til den massive økologiske krisen som
vi nå lever i. Samtidig hersker fortsatt forvirring om hva denne revolusjonen
faktisk var, og hvordan den skjedde.
Tradisjonelt har den industrielle revolusjonen blitt forstått som en britisk
begivenhet som skjedde fra omtrent 1760 til 1830, drevet av dampkraft og
mekaniserte tekstilfabrikker og senere etterlignet andre steder i Europa og
verden. I denne boken utfordrer historieprofessor Kristine Bruland disse
tradisjonelle ideene. Bruland viser at veksten begynte mye tidligere, basert på
utallige innovasjoner på tvers av hele samfunnsøkonomien, og at den var en del
av en global omstrukturering.
I boken plasseres starten på den britiske industrialiseringen i overgangen til
kapitalismen fra rundt år 1400, og følger utviklingen til rundt 1850. Den viser
hvordan kapitalismen genererte industrialisering gjennom tre spesifikke
prosesser: teknologisk konkurranse, despotiske former for kontroll på
arbeidsplassen og fremveksten av en ny maskinvareindustri.
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Det amerikanske paradokset
Politikk, samfunn, historie
HILDE ELIASSEN RESTAD

• 2022 | 280 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202771430 | kr 449,I Det amerikanske paradokset presenterer Hilde Eliassen Restad på en
levende og forståelig måte USAs politiske historie, landets politiske system, og
dagens politiske kaos. Forfatteren forklarer det amerikanske politiske systemet
som resultatet av et paradoks: USA ble opprettet som en liberal
opplysningstidsstat, samtidig som den ble grunnlagt på slaveri og etnisk
rensing av urbefolkningen. Hvordan har dette paradokset kommet til uttrykk i
amerikansk historie og hvordan preger det den spente situasjonen i dag?
Boken drøfter blant annet:

• de ulike fortellingene om USAs grunnleggelse og hvilken rolle disse spiller for
den amerikanske identiteten
• landets oppbygning som føderalstat
• hvordan makten til presidenten har styrket seg opp gjennom historien
• høyesteretts rolle i amerikansk politikk
• den historiske utviklingen til de to store politiske partiene
• hvordan partiene har «byttet plass» i det politiske spektrumet
Boken avsluttes med en diskusjon av hva det egentlig vil si å være amerikaner.
Hvem er de «ekte» amerikanerne, og hva er det «ekte» USA? Vil USA noen gang
finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og
internasjonale relasjoner (ISIR) ved Oslo Nye Høyskole (ONH).
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Det amerikanske paradokset
politikk, samfunn, historie
HILDE ELIASSEN RESTAD

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202785475 | kr 319,I Det amerikanske paradokset presenterer Hilde Eliassen Restad på en levende
og forståelig måte USAs politiske historie, landets politiske system, og dagens
politiske kaos. Forfatteren forklarer det amerikanske politiske systemet som
resultatet av et paradoks: USA ble opprettet som en liberal opplysningstidsstat,
samtidig som den ble grunnlagt på slaveri og etnisk rensing av urbefolkningen.
Hvordan har dette paradokset kommet til uttrykk i amerikansk historie og
hvordan preger det den spente situasjonen i dag?
Boken drøfter blant annet: de ulike fortellingene om USAs grunnleggelse og
hvilken rolle disse spiller for den amerikanske identiteten, landets oppbygning
som føderalstat, hvordan makten til presidenten har styrket seg opp gjennom
historien, høyesteretts rolle i amerikansk politikk, den historiske utviklingen til
de to store politiske partiene og hvordan partiene har «byttet plass» i det
politiske spektrumet.
I tillegg til å diskutere det paradoksale aspektet ved amerikansk historie,
tematiserer boken også den økende polariseringen i amerikansk politikk og
samfunnsliv, med særlig vekt på radikaliseringen av den politiske høyresiden.
Kan noe tilsvarende skje på venstresiden? Restad tar også for seg medias rolle i
den tilsynelatende evigvarende kulturkampen som utspiller seg.
Boken avsluttes med en diskusjon av hva det egentlig vil si å være amerikaner.
Hvem er de «ekte» amerikanerne, og hva er det «ekte» USA? Vil USA noen gang
finne en løsning på «det amerikanske paradokset»?

Hilde Eliassen Restad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap og
internasjonale relasjoner (ISIR) ved Oslo Nye Høyskole (ONH).
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En kort introduksjon til husmannsvesenet
NILS OLAV ØSTREM

• 2022 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202759001 | kr 299,En kort introduksjon til husmannsvesenet er den første samla vitskaplege
framstillinga om husmannen og hans kår på 100 år. Boka nyanserer det
generelle biletet og oppfatningane av husmannsvesenet.
Midt på 1800-talet utgjorde husmennene den nest største samfunnsgruppa i
landet. Dei økonomiske levekåra og livsvilkåra deira varierte mykje. Nils Olav
Østrem riv seg laus frå dei sterkt forenklande kategoriane som blei skapte for
hundre år sidan, og gir i denne boka ei ny og meir mangfaldig tolking.
Husmannen var underordna gardbrukarane og jordeigarane. Som leigar av jord
var han prisgitt bondepaternalisme, embetskontroll og tidvis fattighjelp.
Husmannsfolk greidde likevel å arbeida seg fram som moderne menneske med
kjernefamilie, gründerskap og innovasjon som delar av deira verdigrunnlag.
Gjennom flittig arbeid og spesialisering på og utanfor husmannsplassane vann
husmennene seg rom og integrering i lokaløkonomien.
Plass-systemet forsvann ganske umerkeleg ved at det «overlevde» gjennom
overgangar til småbruk, bureising og mangearta jordbruksdrift på 1900-talet.
Først med vedvarande strukturrasjonalisering innan landbruket etter 1950 står
ein i våre dagar innføre valet om heilt å forlata kombinasjonsbruket og dei
mange syslane og verksemdene husmannsvesenet representerte.

Nils Olav Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.
Forskingsområda hans er migrasjonshistorie og regional historie.
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En kort introduksjon til husmannsvesenet
NILS OLAV ØSTREM

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202776510 | kr 209,En kort introduksjon til husmannsvesenet er den første samla vitskaplege
framstillinga om husmannen og hans kår på 100 år. Boka nyanserer det
generelle biletet og oppfatningane av husmannsvesenet.
Midt på 1800-talet utgjorde husmennene den nest største samfunnsgruppa i
landet. Dei økonomiske levekåra og livsvilkåra deira varierte mykje. Nils Olav
Østrem riv seg laus frå dei sterkt forenklande kategoriane som blei skapte for
hundre år sidan, og gir i denne boka ei ny og meir mangfaldig tolking.
Husmannen var underordna gardbrukarane og jordeigarane. Som leigar av jord
var han prisgitt bondepaternalisme, embetskontroll og tidvis fattighjelp.
Husmannsfolk greidde likevel å arbeida seg fram som moderne menneske med
kjernefamilie, gründerskap og innovasjon som delar av deira verdigrunnlag.
Gjennom flittig arbeid og spesialisering på og utanfor husmannsplassane vann
husmennene seg rom og integrering i lokaløkonomien.
Plass-systemet forsvann ganske umerkeleg ved at det «overlevde» gjennom
overgangar til småbruk, bureising og mangearta jordbruksdrift på 1900-talet.
Først med vedvarande strukturrasjonalisering innan landbruket etter 1950 står
ein i våre dagar innføre valet om heilt å forlata kombinasjonsbruket og dei
mange syslane og verksemdene husmannsvesenet representerte.

Nils Olav Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.
Forskingsområda hans er migrasjonshistorie og regional historie.
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En kort introduksjon til vikingtiden
BJØRN BANDLIEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202661328 | kr 299,En kort introduksjon til vikingtiden gir en oversikt over den nyeste
forskningen om vikingtidens samfunn, politikk, krig, verdensbilde, religion og
økonomi. Denne perioden har fascinert mennesker langt utover Norden, også de
som forsker på den. Vikingene reiste helt til Sentral-Asia i øst, Nord-Afrika i sør,
og det amerikanske kontinentet i vest, delvis for å plyndre men også for å
handle og etablere byer og riker. I denne boka kan du lære mer om de storslåtte
skipsgravene, utnyttingen av naturressursene, den rike kunsten og mytologien,
samt de spektakulære litterære sporene de etterlot seg på runesteiner og i
skaldedikt.
Boka bruker eksempler fra ulike kilder, både skriftlige og materielle, for å få
fram nyansene og variasjonene mellom ulike regioner og hvordan det var å
vokse opp og leve i forskjellige sosiale og etniske grupper – for eksempel som
treller, bønder, barn, kvinner og samer. På denne måten presenteres vi for en
rikere og mer sammensatt kultur enn den kompromissløse krigeren vi møter i
populærkulturen.
Aktuelle spørsmål som boka tar opp inkluderer:

• Hvilken kontakt hadde vikingene med greske, slaviske og islamske kulturer?
• Bidro vikingene til økt handel og statsutvikling i Europa?
• Hva vet vi om kvinner som krigere?
• Hva gjorde kristningen så komplisert?
• Hadde ære samme betydning i Nordens vikingtid, som den vi finner i andre
samfunn hvor ære er viktig?

Bjørn Bandlien er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.
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Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 214 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202741013 | kr 429,Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk
som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder
boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over
sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen
yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med
oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og
teknologi.
Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for
studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant
annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker
en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU.
Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for
forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Humanistiske fag
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

Form og formidling knytt til nynorsken
STIG JARLE HELSET OG ENDRE BRUNSTAD

• 2022 | Open Access | 9788202779672
Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.
Utgangspunktet for dette nummeret av Skriftkultur er at det no er 150 år sidan
Ivar Aasen lanserte landsmålet, som den gongen var utan valfridom i form- og
bøyingsverket, og at dette skriftspråket av bestemte historiske årsaker har
utvikla seg til eit nynorsk skriftspråk som er kjenneteikna av stor valfridom
jamført med dei aller fleste andre offisielle skriftspråk i verda. Stendig nye
rettskrivingar gjennom det 20. hundreåret medførte både motstand mot og
vanskar ved implementeringa av reformene. Forlag og avishus laga sine eigne
husnormer, og ei rekkje studiar har vist at elevar, studentar og jamvel lærarar
har hatt vanskar med å halde styr på kva som til ei kvar tid er tillatne former i
nynorsk. Samstundes blir norske elevar og studentar truleg eksponerte for meir
bokmål enn nynorsk jamvel i kjerneområda for nynorsken på Vestlandet, noko
som kan skape utfordringar for nynorskbrukarar.
Gjennom seks vitskaplege artiklar diskuterer forfattarane utfordringane og
moglegheitene som knyter seg til bruk av, eksponering for og opplæring i det
nynorske skriftspråket. Artiklane inkluderer spørsmål knytt til bruk av
husnormer i nynorskorganisasjonar, avvik frå nynorskrettskrivinga i elevtekstar
og eksponering for og opplæring i nynorsk i utdanningsinstitusjonar. I eit vidare
perspektiv handlar spørsmålet om tradering av nynorsk også om kva plass og
funksjonar språket fyller, det vil seie kva slags sosial praksis som ligg til grunn
for nynorsken.
Publikasjonen rettar seg mot studentar, forskarar og andre som er opptekne av
det den nynorske skriftkulturelle praksisen.

Stig J. Helset er professor i norsk språkvitskap ved Høgskulen i Volda, der han er
ansvarleg for Mastergradsstudiet i skriftkulturar.
Endre Brunstad er professor i nordisk fagdidaktikk/språk og fagleg leiar for
lektorsenteret, Universitetet i Bergen.
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Globale veikryss
Golfmonarkiene i endring
BERIT S. THORBJØRNSRUD OG JON NORDENSON (RED.)

• 2022 | 300 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202757090 | kr 449,Golfmonarkiene på den arabiske halvøya gjennomgår en rivende utvikling, uten
at dette vies mye oppmerksomhet i norske medier. Derav denne boken: De 10
ulike kapitlene både nyanserer fremstillingen som gis i media og tar for seg
viktige aspekter som overses i offentligheten for å gi en grundig, engasjerende
og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Gjennom
aktuelle og tilgjengelige casestudier som dekker alle de berørte landene
illustrerer forfatterne mangfoldet og forskjellene som eksisterer i og mellom
landene, samtidig som de identifiserer sentrale, overordnede trekk som er felles
for hele området. På denne måten gir boken leseren et svært godt grunnlag for
å forstå de endringene som golflandene gjennomgår, historien som har ledet hit
og hva vi kan vente oss i årene fremover.
Blant temaene som drøftes er migrantbefolkningens situasjon, oljeavhengighet,
religiøse reformbestrebelser, kvinners stilling og utdanningsmuligheter,
forholdet mellom sport og politikk, toleransepolitikk, klimakrisen og
utenrikspolitisk aktivisme.

Berit Thorbjørnsrud er professor i midtøstenstudier ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.
Jon Nordenson er landrådgiver for Midtøsten i Landinfo.
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Gresk og romersk politisk historie
PER-BJARNE RAVNÅ

• 2023 | 2. utg. | Fleksibind | 9788202678937 | kr 449,Gresk og romersk politisk historie gir en lett tilgjengelig oversikt over gresk
og romersk politisk historie på færrest mulig sider og i enklest mulig
språkdrakt. Teksten er avgrenset til å framstille ren politisk historie og fokuserer
på de sentrale utviklingslinjene. Boka inneholder kronologisk overblikk og
inngående analyser av antikkens bystater, oppkomsten av det athenske
demokratiet, etableringen av de hellenistiske rikene, romernes ekspansjon, det
romerske keiserdømmets funksjon og det vestlige Romerrikets oppløsning.
Boka er skrevet for studenter på alle fagområder der kunnskap om gresk og
romersk kultur- og samfunnsliv er relevant, men den vil også appellere til
allment interesserte lesere.
Første utgave kom i 2006. I denne andre utgaven (2021) har forfatteren
inkludert den nyeste forskningen på feltet, og utstyrt boka med nye kart og
illustrasjoner.

Per-Bjarne Ravnå er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen, og har tatt
doktorgraden på en avhandling om politikk i den romerske republikken.
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Historiebevissthet og historiebruk i
skolen
En praktisk veileder for lærere og lærerstudenter
KETIL KNUTSEN

• 2023 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202783549 | kr 219,Hvordan knyttes historie til nåtiden og fremtiden? Og hva er formålet med å
knytte historie til nåtiden eller fremtiden?
I denne boka utvikler forfatteren en historiebevissthetsdidaktikk og presenterer
en modell for historiebevissthet og historiebruk i skolen. Boka inneholder en
rekke eksempler på undervisningsopplegg og viser hvordan læreren kan utvikle
egen undervisning og vurdere elevenes historiebevissthet. Boka er basert på
forfatterens forskning om hvordan skoleelever kan myndiggjøres, mestre egne
liv og delta i samfunnet med historie.
For å utvikle historiebevissthet er det ikke nok med kunnskaper om og
ferdigheter i historie. Elevene må også bevisstgjøres hvordan vi oppfatter
forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid og hvordan vi aktivt bruker historie.
Boka gir lærere og lærerstudenter kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes
historiebevissthet i samsvar med Fagfornyelsen.

Ketil Knutsen er professor i historie og historiedidaktikk ved Institutt for kulturog språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.
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Klagens ABC
Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid
GARD GRANERØD

• 2022 | Open Access | 9788202768584
Klagens ABC: Boken Klagesangene i dens samtid og ettertid analyserer den
bibelske boken Klagesangene. Sentralt står spørsmålene: Hvordan kan vi
oversette den hebraiske teksten og samtidig ta hensyn til grunntekstens
poetiske virkemidler og innsikter fra nyere forskning på bibelhebraisk
grammatikk? Hva er diktenes litterære form og innhold? Hvordan har lesere
lest, forstått og brukt Klagesangene gjennom dens resepsjonshistorie?
Forfatteren drøfter Klagesangenes litterære form, dens religionshistoriske,
teologiske og historiske innhold og dens kontekster. I tillegg drøftes utvalgte
stasjoner langs Klagesangenes nomadiske vandring gjennom
resepsjonshistorien. Boken kombinerer historisk-kritiske, litterære og
formkritiske metoder. De fem diktene i Klagesangene analyseres ut fra
kategoriene orientering (en tilværelse i likevekt), desorientering (en virkelighet
ute av balanse) og nyorientering (en tilværelse hvor likevekten er
gjenopprettet), inspirert av Walter Brueggemanns salmetypologi. På grunnlag
av en nitid filologisk analyse av den hebraiske teksten presenterer forfatteren
en ny, transparent norsk oversettelse. Et kjennetegn ved oversettelsen er at den
i flere tilfeller forstår hebraisk perfektum (qatal ) som en såkalt prekativ
perfektum («bønneperfektum»).
Klagens ABC henvender seg til teologi- og religionsstudenter, forskere, kirkelige
medarbeidere, legfolk og alle som interesserer seg for Bibelens klagelitteratur
og gudsbilder i et teologisk og religionshistorisk perspektiv.

Gard Granerød jobber som professor i Den hebraiske bibelen / Det gamle
testamentet ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.
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Kvinner i filosofien
Romantikk, revolusjon, sosialt fellesskap
KRISTIN GJESDAL (RED.) OG DALIA NASSAR (RED.)

• 2022 | 368 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202764609 | kr 449,Finnes det kvinner i 1800-tallsfilosofien? I aller høyeste grad!
For første gang på norsk presenteres arbeidene til ni kvinnelige filosofer i
tradisjonen fra romantikk til fenomenologi: Germaine de Staël, Karoline von
Günderrode, Bettina Brentano von Arnim, Hedwig Dohm, Clara Zetkin, Lou
Andreas Salomé, Rosa Luxemburg, Edith Stein og Gerda Walther. Samlingen
tydeliggjør deres sentrale stilling innenfor bevegelser som tysk idealisme,
sosialisme, marxisme og fenomenologi. I en klar og engasjerende stil diskuteres
sentrale spørsmål som: Hva er sannhet? Hva ligger til grunn for menneskelig
fellesfølelse? Hvordan bør mennesket forholde seg til naturen? Hvordan bør det
forholde seg til seg selv? Hvordan kan vi best tenke omkring kjønn og identitet?
Hvordan bør vi respondere på sosial urettferdighet? Hva er den mest produktive
forståelsen av menneskelig evne til empati og fellesskap?
En samlende tråd gjennom samlingen er de enkelte filosofenes ønske om å
skrive tilgjengelig, engasjert og henvende seg til et bredere publikum.
Redaktørenes innledninger gir en oversikt over kvinners plass perioden og
presenterer hver av de ni filosofene med henblikk på deres historiske betydning
så vel som deres relevans for oss i dag.

Kristin Gjesdal er professor i filosofi ved Temple University, Philadelphia.
Hennes forskningsinteresser inkluderer moderne tysk filosofi, estetikk,
fenomenologi og hermeneutikk.
Dalia Nassar er Senior Lecturer i filosofi ved University of Sydney. Hennes
forskningsinteresser inkluderer moderne tysk filosofi, estetikk, naturfilosofi og
miljøfilosofi.
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Melvillean Parasites
ANDERS M. GULLESTAD

• 2022 | Open Access | 9788202755430
Melvillean Parasites addresses an aspect of Herman Melville’s authorship
largely overlooked by previous scholars: the abundance of narrators and
characters in his writings in search of food–an aim they typically pursue
through sponging off the people they encounter.
Deploying the conceptual figure of the parasite as its primary analytical tool,
the book interprets how the dream of a free meal plays out and is given literary
form in Typee (1846), “Bartleby, the Scrivener (1853), “Jimmy Rose (1855), and
The Confidence-Man (1857). In so doing, Melvillean Parasites aims to explain
how Melville’s engagement with ethico-political issues concerning nourishment,
dependency upon others, hospitality, and responsibility toward strangers,
evolved and changed over time. Compared to the tendency of dehumanizing the
parasite found in many of his contemporaries, the book claims that what sets
him apart, is his insight into the unavoidable parasitic tendencies of us all:
Herman Melville–patron saint of the parasite.
Melvillean Parasites is intended for scholars, students, and general readers with
an interest in the concept of the parasite, as well as Herman Melville’s
authorship, American literature, and 19th century studies in general.

Anders M. Gullestad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i
Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
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Musikk og religion
Tekster om musikk i religion og religion i musikk
HENRIK HOLM OG ØIVIND VARKØY (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738679
Musikk spiller en stor rolle i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger.
Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk setter
søkelyset på møtepunkter mellom musikk og religion.
Mennesker erfarer religion i musikken, og i religionen møter mennesket i
musikalske uttrykk. Selv om musikk og religion utvilsomt gjennomtrenger
hverandre, kan vi også støte på gap mellom dem: Er det mulig å overskride en
musikalsk erfaring henimot det religiøse uten å måtte hoppe over dette gapet?
Og finnes det en vei fra religionen direkte inn i musikken som klangfenomen?
Forblir det ikke bare en religiøs fortolkning av musikk? Det finnes mye
forskning på musikk og religion, men lite om hvordan de møtes. Denne
antologien forsøker å gjøre noe med dette.
Musikk og religion retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to
livsfenomener. Den vil være særlig aktuell for studenter innenfor utøvende,
skapende og vitenskapelige musikkutdanninger, teologi og religionsvitenskap.
Boken er redigert av Henrik Holm (førsteamanuensis i pedagogikk, OsloMet, og
professor i filosofi, Steinerhøyskolen), og Øivind Varkøy (professor i
musikkpedagogikk og musikkvitenskap, Norges musikkhøgskole, og professor II
i musikk, OsloMet).

Øivind Varkøy er professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, med
doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitet i Oslo (2001).
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Nasjonalisme og høyreradikalisme i
Europa
1789-2019
ELISABETTA CASSINA WOLFF

• 2022 | 310 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202731366 | kr 499,Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. 1789-2019 presenterer og
drøfter angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den
franske revolusjonen og fram til i dag. Forfatteren viser hvordan Europa helt opp
til våre dager har vært preget av to motstridende idestrømninger. På den ene
siden finner vi kreftene som har promotert universelle opplysningsidealer og
demokratiske verdier. På den andre siden finner vi antidemokratiske og
antiliberale kretser og partier, som har motsatt seg det forfatteren betegner
som den liberale moderniteten.
Det er altså denne sistnevnte idestrømningen, bestående av høyreradikale,
nasjonalistiske og fascistiske krefter, som står i sentrum for fremstillingen.
Forfatteren legger vekt på å plassere og definere de ulike gruppene på ytre
høyre fløy, både historisk, politisk og geografisk. Slik får boken tydelig fram
både hva som forener og hva som skiller de høyreradikale grupperingene og
partiene fra hverandre opp gjennom historien.
Med sitt brede, historiske perspektiv representerer boken et uvurderlig bidrag til
forståelsen av våre dagers høyreradikale partier, grupperinger og politiske
bevegelser.

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved
Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme.
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Nasjonalisme og høyreradikalisme i
Europa
ELISABETTA CASSINA WOLFF

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202776121 | kr 349,Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa 1789-2019, presenterer og drøfter
angrepene på demokrati og liberale verdier i europeiske land, fra den franske
revolusjonen og fram til i dag. Forfatteren viser hvordan Europa helt opp til våre
dager har vært preget av to motstridende idestrømninger. På den ene siden
finner vi kreftene som har promotert universelle opplysningsidealer og
demokratiske verdier. På den andre siden finner vi antidemokratiske og
antiliberale kretser og partier, som har motsatt seg det forfatteren betegner
som den liberale moderniteten.
Det er altså denne sistnevnte idestrømningen, bestående av høyreradikale,
nasjonalistiske og fascistiske krefter, som står i sentrum for fremstillingen.
Forfatteren legger vekt på å plassere og definere de ulike gruppene på ytre
høyre fløy, både historisk, politisk og geografisk. Slik får boken tydelig fram
både hva som forener og hva som skiller de høyreradikale grupperingene og
partiene fra hverandre opp gjennom historien.
Med sitt brede, historiske perspektiv representerer boken et uvurderlig bidrag til
forståelsen av våre dagers høyreradikale partier, grupperinger og politiske
bevegelser.

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved
Universitet i Oslo, og tilknyttet C-REX, Senter for forskning på ekstremisme.
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Norsk kristendomshistorie 800-1800
Gjennom to trosskifter
KNUT DØRUM

• 2024 | 1. utg. | Fleksibind | 9788202728427 | Pris ikke fastsatt
Gjennom to trosskifter 800–1800 er fortellingen om to store
samfunnsomveltninger i Norge. Kristningen på 1000-tallet betydde helt nye
krav til innlevelse og refleksjon i en ny trosverden – rundt én gud, synd og
frelse. Reformasjonen på 1500-tallet innebar både streng straff og ensretting –
og frigjøring og større trosopplevelse. Katekismen kom til mange hjem. Nytt
med boka er to temaer: Hvordan kristne tanker formet politisk makt, lov og rett,
handel, skrift og kunst. Hvordan nordmenn definerte sin kristne tro på 1200-,
1500- og 1700-tallet.

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred
erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag.
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Spillet om Syria
HILDE HENRIKSEN WAAGE

• 2022 | 444 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202762605 | kr 499,I Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias
moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte,
samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken
legger særlig vekt på stormaktenes rolle vis-à-vis Syria og viser hvordan
regionale og nasjonale konfliktlinjer har satt sitt preg på landets utvikling helt
fram til våre dager. Syrias skjebne forklares på denne måten både i et historisk
og et storpolitisk perspektiv.
Siden 2011 har Syria vært åsted for en av de blodigste borgerkrigene i
Midtøsten i moderne tid. Rundt en halv million mennesker er drept, fem
millioner har flyktet utenlands, og seks millioner syrere er flyktninger i eget
land. Byer og tettsteder ligger i ruiner. Det er et enormt behov for
gjenoppbygning. Politisk er situasjonen fortsatt kaotisk, selv om Bashar
al-Assads regime i skrivende stund ser ut til å ha vunnet krigen. Hvordan kunne
det gå så galt i Syria? Og hvorfor er det så viktig å forstå Syrias historie for å
forstå den situasjonen landet har havnet i?
I Spillet om Syria prøver Waage å svare på nettopp disse spørsmålene.
Underveis byr hun på et vell av historisk bakgrunnsinformasjon for både
journalister, politiske beslutningstagere, studenter, forelesere og andre som er
opptatt av situasjonen i Midtøsten generelt, og utviklingen i Syria spesielt.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og
seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).
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Sørlandsk skipsfart
1920-2020
OLAV ARILD ABRAHAMSEN

• 2022 | 344 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202566272 | kr 499,Sørlandsk skipsfart 1920–2020 er andre del av tobindsverket Sørlandsk
skipsfart . Første bind er skrevet av Berit Eide Johnsen og Gustav Sætra og dekker
perioden fra 1600 til 1920. Dette bindet tar for seg de påfølgende hundre årene
med skipsfart i sør.
For å forstå hvordan det var mulig å drive en så konkurranse- og risikopreget,
kapitalkrevende og verdensomspennende virksomhet som shipping fra små,
bortgjemte steder på sørlandskysten, er det lagt inn så vel lokale som
internasjonale perspektiver. I tillegg har et nasjonalt perspektiv trengt seg på,
et behov for å knytte opp sørlandsk skipsfart mot den generelle norske
skipsfartsutviklingen. Et behov for å sammenlikne for å identifisere. Dette
bunner paradoksalt i at skipsfart er blitt gjennomglobalisert. I dag kan det være
vanskelig å identifisere et norsk skip, og enda vanskeligere å si hva som er
genuint sørlandsk.
Beretningen om disse siste hundre årene av sjøfartshistorien er bygd opp som
et drama i sju akter der den sagnomsuste, men skadeskutte og akterutseilte
sørlandske skipsfartsnæringen gjenoppstår og moderniseres i
mellomkrigstidens kriseår, blir rammet brutalt av andre verdenskrig, for så å
reise seg på ny og seile videre og ekspandere kraftig på en tjuefem år lang
medvindsbølge. Det som kjennetegner denne seilasen var massiv, nesten
ensidig satsing på store oljetankskip og etter hvert bulkskip. 1928–1978 er
oljetankskipstiden i sørlandsk skipsfart. Lykken snur og fortellingen vender
under shippingkrisen 1976–1987, karakterisert som en nær-døden-opplevelse
for sørlandsk skipsfart. Nordsjøen og oljeeventyret blir redningen for de få som
overlevde. Så hvor blir det av den sørlandske handelsflåten i det som blir kalt
verdens mest globaliserte næring? På Sørlandet synes tradisjonell skipsfart,
kanskje med unntak av Grimstad, å seile inn i solnedgangen. Etter
tusenårsskiftet går det maritime Sørlandet fra å være en tradisjonell
skipsfartsregion til å bli en spesialisert klynge for leveranser til olje- og
gassvirksomheten, og i shipping overtar offshorerederiene hegemoniet.

Olav Arild Abrahamsen (f. 1948) er tidligere førsteamanuensis i historie ved
Universitetet i Agder. I dag er han pensjonist.
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Å skrive akademisk
En veiviser for forskere
SOLVEIG ØSTREM

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202777630 | kr 229,Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende
landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og
identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet
med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I
boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske
dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.
I denne reviderte utgaven er alle referanser til de forskningsetiske
retningslinjene, som kom i ny utgave 2021, oppdatert.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Å skrive akademisk
En veiviser for forskere
SOLVEIG ØSTREM

• 2022 | 156 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202777647 | kr 319,Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende
landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og
identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet
med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I
boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske
dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.
Boka tematiserer blant annet spørsmål som formålet med å skrive, kjennetegn
ved et presist fagspråk, etterrettelig henvisnings-skikk, formulering av
forskningsspørsmål og ansvarlig bruk av kilder. Dette er emner som behandles i
mange bøker. Forskjellen her er at Østrem gjør det på en mer grunnleggende og
mindre lærebokaktig måte.
Boka anbefales for alle som skriver faglige tekster, ikke bare for forskere.
Dessuten anbefales den for lesere av faglige tekster.
Sjelden finner man så mye innsikt i en bok på bare litt over hundre sider.
Hallvard Håstein, Spesialpedagogikk 4/2021
Østrem ønsker å lage en poetikk for akademiske tekster og stiller viktige
spørsmål om hvordan en god forskertekst skal være. Hun understreker at
skrivingen skaper innsikt, og at skriving er en vitenskapelig metode for de
fagene hun tar utgangspunkt i. Hennes egen tekst er forbilledlig når det gjelder
godt språk, flyt og ryddighet. Hun sier selv: «Et presist språk er så enkelt som
mulig og så komplisert som nødvendig». Det burde broderes i korssting og
henges over sengen!
Sissel Lie, Prosa 2/2021
I denne reviderte utgaven av Å skrive akademisk er alle referanser til de
forskningsetiske retningslinjene, som kom i ny utgave 2021, oppdatert.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.
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Én fortid – mange fortellinger
Introduksjon til historiebruk
HÅKON RUNE FOLKENBORG

• 2022 | 220 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202760571 | kr 429,Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva
historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig
for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger
om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan
fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og
iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer
funksjoner fyller historiebruken?
Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både
innsikt i historiebruk og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir
grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og
sammensatte feltet som utgjør historiebruk.
Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i
samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som
sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk
tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Håkon Rune Folkenborg er dosent i historiedidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet.
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Én fortid – mange fortellinger
Introduksjon til historiebruk
HÅKON RUNE FOLKENBORG

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202776527 | kr 309,Én fortid – mange fortellinger er en praktisk orientert innføring i hva
historiebruk er. Boka tar for seg ulike spørsmål som: Hvorfor er fortiden viktig
for oss, og hvorfor kommer det stadig nye framstillinger med nye fortellinger
om de samme fortidige hendelsene? Hvorfor engasjerer mange seg i hvordan
fortiden formidles, og i hvilke sammenhenger møter vi på referanser og
iscenesettelser av fortiden? I hvilke former kommer disse i, og hvilke typer
funksjoner fyller historiebruken?
Sentrale nøkkelbegreper og kategoriseringer gjennomgås for å gi leseren både
innsikt i historiebruk, og analytiske redskaper for egne undersøkelser. Boka gir
grunnlag for å tilegne seg en reflektert holdning til dette mangfoldige og
sammensatte feltet som utgjør historiebruk.
Boka henvender seg særlig til lærere og studenter som skal undervise i
samfunnsfag og historie. Den vil også være aktuell innenfor fagområder som
sosialantropologi og sosiologi hvor samtidens ulike varianter av historiebruk
tematiseres, og for alle andre med interesse for ulike framstillinger av fortiden.

Håkon Rune Folkenborg er dosent i historiedidaktikk ved Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universitet.
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Økonomisk krigføring
KÅRE DAHL MARTINSEN

• 2023 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202765606 | kr 349,Vi er midt i en økonomisk krig. Våpnene er sanksjoner, subsidier, dumping,
fiendtlige oppkjøp og tyveri av industrihemmeligheter. Målet er enkelt: Å svekke
et lands økonomi slik at det ikke kan yte politisk eller militær motstand.
Økonomisk krigføring tar for seg drivkreftene bak denne krigen. Viktige stikkord
her er Trump, brexit, korona og Kinas økonomiske vekst. Boken beskriver
hvordan slagene utkjempes, og hvilke metoder og virkemidler som brukes. Blant
spørsmålene som reises, er hvor effektive sanksjoner er.
Etter hvert som krigen har økt i omfang, har både EU, USA, Russland og Kina
satt i verk forsvarstiltak. Dette har to konsekvenser: Verdens
handelsorganisasjon har mistet betydning, og globaliseringen har veket plass
for økonomisk og politisk regionalisering.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets
Høgskole.
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Ordbøker

Ordbøker fra Cappelen Damm
Cappelen Damms ordbøker er grundig gjennomarbeidet og oppdatert, og
framstår som moderne oppslagsverk som speiler språket i vår tid.
Serien består av ni innholdsrike bøker på sju språk for allmenn og faglig bruk,
og er prisbelønnet for sin gode lesbarhet og funksjonalitet.
•
•
•
•
•

Oppdatert ordutvalg
Tydelig og brukervennlig artikkelstruktur
Rikelig med eksempler og faste uttrykk
Minigrammatikk, kart og faktasider
Leservennlig oppsett og design

Tittel 				 ISBN			Pris

www.cda.no

Norsk ordbok – bokmål 		

9788202307738 		

395,-

Bokmål-nynorsk ordbok 		

9788202495503 		

285,-

Engelsk ordbok 			

9788202505455

295,-

Tysk ordbok 			

9788202492335 		

295,-

Fransk ordbok 			

9788202491932 		

295,-

Spansk ordbok 			

9788202498238		

295,-

Spansk juridisk-økonomisk ordbok

9788202337537 		

585,-

Medisinsk–biologisk ordbok
latin – gresk – norsk

9788202403409		

795,-

Latinsk ordbok 			

9788202423230		

795,-
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Arbeidsmiljøloven og ferieloven
9788202629588

Forvaltningsloven m/forskrift og
offentleglova m/forskrift
9788202592882

Skolelovsamlingen 2018–2019
9788202604523

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du på
cda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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