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Lydbokplattformen 
Fabels katalog 
publisert gratis
– Jeg med mine kolleger skal ødelegge hele 
bransjen med innspilling og salg av lydbøker, 
sier den russiske birøkteren Nikita Volgin, som 
hjelper med å skaffe trafikk til gratis-nettsiden.

 LEILA FERATOVIC OG JANTRA HOLLUM Oslo

Store deler av Fabel-katalo-●
gen med ulike lydbøker har i flere
måneder ligget ute gratis på en til
nå ukjent nettside.

En av aktørene med tilknytning
til nettsiden, skryter åpent av å ha
vært med på prosjektet Fabel kal-
ler ulovlig.

– Som bruker synes jeg at Fabel
og Storytel har ganske kostbart
abonnement, og samtidig leverer
tjenester av lav kvalitet full av feil.
Jeg er litt usikker, men det finnes
kanskje ikke noe gratis alternativ
til å høre norske lydbøker på nett.
Derfor tror jeg at nettsiden er et
vellykket og nyttig prosjekt, skri-
ver den russiske birøkteren Nikita
Volgin, én av mennene engasjert i
nettsiden, i en epost.

Nettstedet er blitt politianmeldt
av Fabel og forlaget Vigmostad og
Bjørke.

Registrert på russisk birøkter
Den 37 år gamle russeren Nikita
Volgin eier selskapet Volgin i Ban-
daksli, som holder til i Kviteseid.
Selskapet driver ifølge sine
hjemmesider med økologisk hon-

↑ Nikita Volgin på linje med DN fra 
Ukraina. Han forteller at han er 
engasjert i jobben med nettsiden. 
Foto: Privat

ningproduksjon, men er også eier
av flere titall domener som ute-
lukkende lenker til lydbok-nettsi-
den.

37-åringen bekrefter at han har
nær kjennskap til utleggingen av
de gratis lydbøkene.

På Facebook-gruppen Vårt
Norge, en gruppe for russere i
Norge, har Volgin lenket til nettsi-
dens katalog, og skrevet – på rus-
sisk:

– Endelig er dette nesten arkeo-
logiske arbeidet over, og jeg kan
dele resultatet av et langt arbeid.

Overfor DN understreker han
at det ikke er han som står bak
selve siden:

– Jeg er engasjert i jobben med

Go ogle-ranger ing

Kilde: SEO-ekspert Brian Dean, 
Backlinko.com

Google tilbyr kjøp av annonse-
plass i Google-søk. Da kan annon-
sører havne øverst i et relevant 
søk mot betaling per klikk.

→

Samtidig pågår det en kamp om 
å havne øverst i ikke-betalte søk. 
En slik plassering er naturlig nok 
verdifullt, fordi det styrer hvem 
som blir vist først når man søker 
på ulike søkeord i Google.

→

Google er svært hemmelighets-
full når det gjelder hvordan sel-
skapet rangerer nettsider.

→

Eksperter mener Google tar 
hensyn til over 200 faktorer, blant 
annet hvor lenge det er siden en 
nettside ble opprettet.

→

En annen nøkkel til høy range-
ring i Google, er lenker fra andre 
nettsider med høy Google-verdi.

→

Velrenommerte nettsider har 
ofte lenker inn til seg fra andre 
sider med høy score. Dette kan 
også telle med i Googles range-
ring, selv om Google hevder ver-
dien av slike lenker nullstilles ved 
et eierskifte.

→

nettsiden. Men ikke som gründer
eller utvikler, jeg driver med kom-
pliserte seo-metoder. Jeg har
avtale med gründer av dette pro-
sjektet om å utvikle seo både
innen og utenfor nettsiden. Derfor
finnes det for eksempel flere
domener som jeg registrerer til å
bygge relevant lenkemasse for
nettstedet, skriver han.

SEO er søkemotoroptimalise-
ring, som skal hjelpe nettsider å få
treff på søkemotorer som Google.

Volgin forteller at han ikke vet
om nettstedet har tjent penger
eller ei.

Domenenettverk
Ordet lydbok har i underkant av
5000 søk i måneden. Alle fraser
som har lydbok i seg, har omtrent
18.000 søk i måneden, forteller
søkeoptimaliseringsekspert og
styreleder i Bransjerådet for søke-
motoroptimalisering, Magnus
Strømnes Bøe.

– Nettstedet er meget godt syn-
lig på ord som «lydbok», «lydbø-
ker» og mange generelle ord
innen akkurat denne kategorien.
Nettsiden er på samme nivå som
Fabel og Lydbokforlaget (Ebok.-
no), men er langt bedre enn Story-
tel, sier Strømnes Bøe.

Han tror lydboknettstedet er
blitt opprettet slik at aktørene bak
kan tjene penger når brukerne
gjør Google-søk.

Trafikken kommer gjennom et
nettverk av forlatte domener, som
rigges med lenker til én eller flere
sider. Målet er å løfte disse sidene
høyere i Googles søkeresultater,

for så å hente inn annonsepenger
for klikk på nettsiden. Desto flere
klikk, desto flere annonser, og
dermed mer annonsepenger.

– Manipulering av lenker er en
annen teknikk som de som står
bak nettstedet tilsynelatende har
benyttet seg av. Måten dette fun-
gerer på er at domener til bøker og

For questions regarding Hystar or the position, please contact our advisor in Gevir Group; Marianne Furru;  
marianne@gevirgroup.no. For detailed advertisement and application see www.gevirgroup.no/stilling

Green hydrogen has a central role in a sustainable energy future. We believe that the full 
potential of renewables can only be realised through large scale energy storage and use 
of hydrogen for heavy duty transportation and industry. Hystar is an innovative, high 
growth spin-off company from SINTEF, one of Europe’s largest independent research 
organisations. We specialise in high-performance PEM electrolysers for large scale green 
hydrogen production.  

We are seeking several ambitious and passionate talents to join our team. As part of 
Hystar you will have the opportunity to impact the future of the company and develop 
your own career. www.hystar.com

For Hystar we are looking for:

Finance Manager
Sourcing Manager 
Electrical Engineer
Process Engineer
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↑ Mens Fabels 
abonnenter 
betaler minst 
139 kroner i 
måneden for til-
gang til en 
gigantisk lyd-
bokkatalog med 
forfatternavn 
som Jo Nesbø 
og Jørn Lier 
Horst, har lyd-
bøkene ligget 
gratis ute på en 
ulovlig nettside. 
Foto: Skjerm-
dump/NTB

andre nettsteder er blitt omdiri-
gert inn på sidene som inneholder
de respektive lydbøkene, sier
Strømnes Bøe.

Nettstedet lenker fra flere andre
nettsteder, viser en undersøkelse
gjort av ekspert Magnus Strøm-
nes Bøe og DN.

– Nettstedet er tilknyttet
annonsenettverket Google
Adsense, som betaler nettstedsei-
ere penger for å synliggjøre
annonser fra forskjellige annon-
sører. Slik tjener nettstedet pen-
ger på trafikken det får inn.

– Ødelegge bransjen
På oppfølgingsspørsmål, i en ny
epost, skriver Volgin at han i 2020
ble utvist fra Norge. Han hadde
nemlig solgt 200 kilo honning
uten gyldig arbeidstillatelse, ifølge
et vedtak fra Utlendingsdirektora-
tet. I vedtaket skriver direktoratet
at overtredelsen er grov. Volgin er
nå i Ukraina, mens familien er i
Norge.

Aller helst vil han drive med
honning i Telemark, forteller han.

– Så nå får Norge hva Norge
fortjente. Jeg med mine kolleger
skal ødelegge hele bransjen med

innspilling og salg av lydbøker.
Dette er kanskje en faglært jobb,
som jeg ikke ville jobbe med, men
som jeg flere ganger ble tvunget til
å gjøre.

I 2011 ble han dømt av påtale-
myndigheten i St. Petersburg til å
betale en bot på 100.000 rubler
etter å ha hacket domeneregiste-
ret til fotballaget Zenit. Flere rus-
siske nyhetsmedier skrev om
saken den gang. Volgin innrøm-
met at han sto bak datainnbrud-
det, men kaller det for politisk
aktivisme.

To politianmeldelser
Forlaget Vigmostad og Bjørke
politianmeldte saken i begynnel-
sen av mars, da det oppdaget at
forlagets selskap VB Bok var opp-
ført som foretaksnavn på nettsi-
den.

– Vi anmeldte svindelsiden så
raskt vi så den. Det er en skuffelse
at ikke mer har skjedd siden
anmeldelsen. Vi er bekymret for at
noen kan tro at vi potensielt er
involvert, sier Lene Røren i
Vigmostad og Bjørke.

Forfatter Jørn Lier Horst har
hatt dialog med Lydbokforlaget,

Tips oss!

DN er avhengig av tips fra våre 
lesere. Send innspill og tips til:
jantra.hollum@dn.no eller via 40 
75 27 80
For krypterte tips: Hvis du laster 
ned og bruker gratisappen Signal 
for å ringe oss eller sende en mel-
ding, vil kommunikasjonen være 
kryptert fra ende til ende. Appen 
er tilgjengelig i alle plattformer.

Fabels eier, og politiet angående
nettsiden.

– Nettsiden har et profesjonelt
preg, og jeg ble selv kjent med det
gjennom en anbefaling i en redak-
sjonell publikasjon, sier Horst.

Den norske lydbokgiganten
Fabel ønsker ikke å kommentere
saken utover følgende:

– Denne virksomheten er ulov-
lig og vi har politianmeldt saken,
skriver forlagssjef Ann-Kristin
Vasseljen.

Ansvarlig politijurist for anmel-
delsen har ikke besvart DNs hen-
vendelser.

– Rettighetshavere kan klage
Hvorvidt en antatt gründer har
betalt for verkene som er distribu-
ert gratis, er Volgin usikker på.

– Gründer sa at han var i kon-
takt med forlagene om rettigheter,
men jeg vet ikke om noe resultat
der.

Ifølge Volgin ønsker ikke grün-
deren å snakke med mediene fordi
han vil være anonym.

Kommunikasjonssjef Andrea
Lewis Åkerman i Google Norge
forklarer at det kun er rettighets-
havere som vet hvorvidt noe er

autorisert, og at Google ikke kan
avgjøre om en spesifikk nettside
bryter med opphavsrettigheter.

– Å beskytte våre brukere og
lovlige virksomheter er en priori-
tet. Som nevnt i våre publiserings-
regler knyttet til bruk av Adsense,
tillater vi ikke innhold som bryter
opphavsrettigheter. Alle rettig-
hetshavere kan klage gjennom
vårt rapporteringsskjema. Det er
vår policy å gjennomgå disse og
svare, og vi deler informasjon om
lovlige slettinger i transparens-
rapporten.

leila.feratovic@dn.no
jantra.hollum@dn.no

For questions regarding Mentis Cura or the position, please contact Marianne@gevirgroup.no   
  For detailed advertisement and application see www.gevirgroup.no/stilling

Mentis Cura is a healthtech platform company with the mission to be a leading  
player in the treatment of brain health conditions. We are dedicated to improving 

brainhealth – to help millions of patients access better healthcare across some  
of the largest, most under-served global chronic illnesses, such as dementia  

and ADHD. Our tech platform generates highly actionable clinical insights  
from EEG, an existing wide-spread, low-cost technology: 
• driving earlier diagnosis  
• supporting faster, cheaper development of new therapeutics  
• informing treatment options and improving monitoring and  
  efficacy assessments 

We are building a world-leading highly scalable data base of brainhealth 
pathology which we use with partners to co-develop biomarkers,
therapeutics and population health indicators. www.mentiscura.com

For Mentis Cura we are looking for:

COO/CFO
Chief Operating Officer / Chief Financial Officer 

One position
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