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Smith, Lars / En kort introduksjon til utviklingspsykologi     13
Fagbokforlaget, ISBN 9788245025040, 153 s., hæftet, kr. 311,00 / 248,80

Denne boken gir en oversikt over og en innføring i utviklingspsykologi gjennom å forklare et utvalg 
nøkkelkonsepter og sentrale begreper. Boken jevner også over motsetningen mellom arv og miljø, som så 
ofte har preget diskursen om barns utvikling. Det er ikke spørsmål om hvorvidt vi «er sånn eller blir sånn», 
ettersom vi på en og samme tid både er og blir.

Martinsen, Egil W. / Kropp og sinn : fysisk aktivitet, psykisk helse, kognitiv terapi (3. utg.)   13
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024975, 210 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Kropp og sinn er en enhet, og fysisk aktivitet styrker psykisk helse. Denne boka beskriver hvordan aktivitet 
påvirker sinnet, og tegner opp det vitenskapelige grunnlaget for å anbefale fysisk aktivitet i forebygging 
og behandling av psykiske lidelser. For en inaktiv person er fysisk aktivitet en atferdsendring, og forfat-
teren beskriver mosjon og bevegelse som et element i kognitiv terapi. Boka integrerer teori og praksis. 
Målgruppen er studenter, helsepersonell og brukere. For å gjøre stoffet levende har forfatteren illustrert 

temaene med pasientfortellinger, dikt og utdrag fra litterære tekster. Egil W. Martinsen er professor ved Universitetet i Oslo 
og overlege ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Han er spesialist i psykiatri og godkjent 
veileder i kognitiv terapi. Hans medisinske doktorgrad fra 1989 omhandler fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved 
psykiske lidelser, og han har mer enn 30 års erfaring som kliniker og forsker på dette fagområdet.

Horsfjord, Vebjørn / Global kristendom : en samtidshistorie                                                                 23
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030128, 372 s., hæftet, kr. 472,00 / 377,60

Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er 
tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.I Vest-Europa blir kirker nedlagt eller solgt. 
Samtidig fylles megakirker i kristendommens nye bastioner utenfor Europa. Kirkene i Midtøsten taper 
medlemmer når kristne forlater regionen, mens den ortodokse kirken i Russland knytter seg tettere til 
staten. Den største veksten av kristne skjer i Afrika. Men også i Kina og flere andre asiatiske land voks-

er antallet kristne, og i USA spiller kristen tro fortsatt en viktig rolle i politikken. Samtidig er katolisismen i Latin-Amerika 
under press fra en raskt voksende pinsebevegelse som forsterker forskyvningen av kristendommens tyngdepunkt fra nord 
til sør, så vel som fra de gamle etablerte kirkene til nye menigheter. Med hovedvekt på de mest folkerike landene på hvert 
kontinent viser forfatterne fram de siste tiårs endringer og diskuterer hvordan kristendom i dag kommer til uttrykk i nye 
politiske og sosiale sammenhenger.

Sandberg, Sveinung m.fl. / Unge muslimske stemmer : om tro og ekstremisme                                    29.7
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031262, 278 s., hæftet, kr. 318,00 / 254,40

De som kommer til orde i denne boka er den moderate majoriteten av unge norske muslimer. De re-
flekterer om deres personlige tro, religiøse praksis, gruppetilhørigheter og særlig om synet de har på 
ekstreme bevegelser. Slik får vi en rikere forståelse av den motstanden mot jihadisme som er vanlig blant 
norske muslimer - omfanget, styrken, grunnene og engasjementet. Boka tar samtidig for seg at det er 
store forskjeller blant «vanlige» muslimer når det gjelder fortolkninger av islam, og at det er kamp mel-
lom moderate og mer ekstreme strømninger om definisjonene av grunnleggende begreper og fortellinger. 

En rød tråd i boka er at det ikke nødvendigvis er politiet, kommunene eller andre offentlige instanser som er frontlinjen for 
bekjempelse av ekstremisme. Voldelig jihadisme bekjempes daglig i muslimske miljøer, og en viktig del av dette er kampen 
mellom forskjellige fortolkninger av islam.

Westerholm, Johan / Efter Sverige 30.1
Greycat Publishing, ISBN 9789198403152, 156 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

Det svenska samhällskontraktet är under förändring. Men utan någon egentlig diskussion. Vi befinner oss, 
inom en snar framtid, vid en punkt där vi måste välja väg, ett val där vi som samhälle måste hantera en 
rad målkonflikter som blivit akuta. Utvecklingen är inte ny, den började egentligen för mer än 30 år sedan 
men har forcerats på grund av de senaste årens okontrollerbara befolkningsökning. Vi hade, även utan 
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migrationen 2011-2015 hamnat i denna situation förr eller senare. De senaste årens migration har bara forcerat behovet av 
att göra ett val för nästa generation.
Nästa generation kommer inte som vi ta emot ett bättre samhälle än de själva ärvde av sina föräldrar och farföräldrar. 
Väljer vi inte klokt, och under kontrollerade former, riskerar vi lämna över ett samhälle med i allt väsentligt sämre förutsät-
tningar till våra barn och barnbarn än det vi fick. Syftet med “Efter Sverige - en bok om samhällskontrakt” är att dels ge en 
bas för vad ett samhällskontrakt, eller socialt kontrakt, är. En historisk tillbakablick sedan två tusen år där det blir klart att 
människan är ett socialt väsen som hela tiden måste förhålla sig till en större gemenskap för sitt skydd och sin utveckling. 
Samhällskontraktet i sin svenska version ges även det ett utrymme. Vad vi upplever vi har avtalat om och var vi egentligen 
står idag. Boken ger en bred bild av hur Sverige mår idag. Vad som skiljer från det kontrakt vi upplever och vad som egen-
tligen levereras av oss till oss själva. Allt är inte siffror utan även hur vi börjat förhålla oss till varandra.

Nergelius, Joakim / Svensk statsrätt  (4.uppl.)                                                                                       34
Studentlitteratur, ISBN 9789144125435, 488 s., hæftet, kr. 797,00 / 637,60

Sveriges viktigaste grundlag, Regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar. Det gäll-
de bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning. 
Sedan mitten av 1990-talet, då Sverige gick med i EU samtidigt som Europa konventionen om mänskli-
ga rättigheter blev gällande svensk rätt, har synen på grundlagen och dess funktion successivt kommit 
att ändras. 1974 års grundlag utgår från att grundlagstexten främst anger spelreglerna för politikens 

utövande och uppställer vissa för samhällsutvecklingen allmänt centrala principer. Men med åren har en syn på grundlagen 
som överordnad och även för lagstiftaren bindande rätt kommit att bli allt vanligare. När svenska lagar inte får strida mot 
Europarättens regler är det naturligt att framhålla att de inte heller får strida mot den svenska grundlagen.

Almås, Synnøve Hofseth (red.) / Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i 
helse- og sosialfag     37
Fagbokforlaget, ISBN 9788245021103, 232 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Både forskning og erfaring viser at et godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser er til pasientens 
beste, og det å lære å samarbeide tverrprofesjonelt vil spille en sentral rolle i helse- og sosialfagutdan-
ningene i årene framover. Men det kan være utfordrende å tilegne seg tverrprofesjonell samarbeidskom-
petanse, blant annet fordi det er en type kompetanse som ikke er enkel og entydig. I denne boken forsøk-

er vi derfor å vise hvordan et samarbeid mellom de ulike helse- og sosialprofesjonene kan fungere i praksis, ved å beskrive 
eksempeltilfeller der du som leser møter ulike pasienter/brukere og arbeidstakere i en fiktiv kommune. De samme per-
sonene dukker opp flere ganger gjennom hele boken. Boken reflekterer over tverrprofesjonelt samarbeid både i konkrete 
samarbeidssituasjoner og i forbindelse med ledelse og ledelsesstrukturer i og mellom helse-, sosial- og oppvekstsektoren. 
Målgruppen er først og fremst studenter på bachelorutdanningene innenfor helse- og sosialfag.

Hauge, Trond Eiliv / Å planlegge og designe undervisning 37
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202494650, 102 s., hæftet, kr. 283,00 / 226,40

Å planlegge undervisning er en sammensatt oppgave. Forfatteren bruker i denne boka designbegrepet for 
å vise hvordan man kan bygge opp kunnskaper og ferdigheter til å løse undervisningsoppgavene. Design 
betyr i denne sammenhengen formen og mønsteret på undervisningen i det daglige arbeidet med eleven. 
Lærerens undervisning er resultat av mange typer design i skolehverdagen, som læreplaner, skolens or-
ganisering, form og innhold i lærebøker, fysisk miljø, digitale omgivelser og ulike vurderingsformer.

Gjennom ulike undervisningscaser følger vi lærere i arbeid med å planlegge og gjennomføre undervisning, ser hvordan 
de former undervisningsopplegget ut fra faglige krav, hvordan de utfordrer elevene og hvordan de utnytter tilgjengelige 
læringsressurser. Digitale teknologier er en integrert del av denne praksisen.

Lejonberg, Eli / Hva er god veiledning? : en forskningsbasert innføringsbok om veiledning av nye 
lærere   37
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024708, 200 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Hva er god veiledning? Veiledning er avgjørende for at nye lærere skal lykkes i arbeidet sitt som lærere. 
Begrepet evidensbasert brukes om praksis der utøvelsen er basert på den beste tilgjengelige forskningen. 
Forskningsbasert kunnskap om veiledning er viktig for å kunne se kritisk på egen veiledning og på andres 
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meninger om hvordan veiledning bør utføres. Forskning på veiledning kan bidra til forståelse, utvikling og utfordring av 
veiledningspraksiser.
Dette er en bok om veiledning av nye lærere og som basert på nasjonal og internasjonal forskning presenterer kunnskap 
veiledere trenger. I boka har forfatterne samlet oppdatert kunnskap som kan være relevant for praksis og ikke minst for 
diskusjoner om hva som er god praksis. Når denne boka presenterer konkrete forslag til hvordan en kan veilede, er det 
ment som forslag basert på forskning og som innspill til diskusjon, analyse og vurdering av hva god veiledning er.
Boka er skrevet for studenter i veiledningsfeltet og alle som jobber med veiledning av lærere. 

Webster-Stratton, Carolyn / Utrolige lærere : hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige 
ferdigheter i skole og barnehage 37
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205508484, 512 s., hæftet, kr. 684,00 / 547,20

Tidlig innsats og satsing på barn og unges emosjonelle og sosiale ferdigheter bidrar til å fremme god 
psykisk helse, forebygge utenforskap og stimulere til læring. Denne boken er en hjelp for deg som jobber 
i barnehage eller skole til å stimulere og utvikle barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter. Prin-
sippene du lærer i boken, er basert på mange års forskning på hva som demper risikofaktorer som følger 
med emosjonelle og sosiale vansker hos små barn, og hva som styrker barnas sosiale og emosjonelle 

kompetanse. Alle barn har nytte av å bli fulgt opp av skole- eller barnehageansatte som har gode virkemidler for håndter-
ing av uønsket oppførsel, og som er opptatt av å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter. Samtidig viser boken 
hvordan du kan tilpasse opplæringen til barn som strever med lærevansker, hyperaktivitet, forsinket språkutvikling, ag-
gressivitet eller depresjon. Utrolige lærere er oppfølgeren til “Hvordan utvikle sosial og emosjonell kompetanse hos barn” 
(2005).

Bølgan, Nina Bauer / Digital praksis i barnehagen : nysgjerrig, eksperimentell og skapende             37.24
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023206, 157 s., hæftet, kr. 449,00 / 359,20

Boken er en introduksjon til digitalt arbeid i barnehagen, og et bakteppe for diskusjon og refleksjon om 
barnehagens digitale praksis. Profesjonsfaglig digital kompetanse er nødvendig for å skape god dig-
ital praksis preget av nysgjerrighet, eksperimentering, kreativitet og skaping. Målgrupper er alle som 
bør være opptatt av å utvikle god og klok digital praksis: Personalet i barnehagen, eiere, studenter 
og fagansatte i barnehagelærerutdanningen, politiske aktører og kunnskapsmiljøer som er opptatt av 

teknologi i barnehagen. Nina Bauer Bølgan har lang undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen. Hun regnes 
som en nestor innen det digitale området i barnehagen, og har hatt et særlig engasjement for å utvikle personalets profes-
jonsfaglige digitale kompetanse.

Sundsdal, Einar / Lekelyst i barnehagen : å fremme lekens egenverdi 37.24
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202602567, 124 s., hæftet, kr. 284,00 / 227,20

Leken har en sentral plass i barnehagen og er avgjørende for barns livskvalitet - men hvordan kan du 
som arbeider med barn bidra til fri og spontan lek?
Barnekonvensjonen gir alle barn rett til lek. Samtidig mener mange at barns lek nå er truet. Denne boken 
løfter frem lekens egenverdi og hvordan barnehagepersonalet kan arbeide med barnas frie og spontane 
lek.

Her presenteres teori og forskning som skaper bevissthet om lekens betydning. Budskapet er at voksne må støtte barnas lek 
og våge å være sammen med dem på lekende måter. Det finnes også praktiske ideer til hvordan man kan berike barns lek.
Gjennom en bedre forståelse av lekens betydning legges grunnlaget for profesjonell trygghet i hverdagens lek sammen med 
barna - en trygghet som hviler på innsikt om betydningen av lekeglede og lekelyst.

Schönfelder, Walter (red.) / Handlingsrom i barnevernet : muligheter og begrensninger for 
profesjonsutøveren                  38
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023862, 292 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Med et samfunnsmandat til å gripe inn i familiers private liv står barnevernsarbeidere i et grunnleggen-
de dilemma for å gripe inn både for sent og for tidlig. En kontinuerlig fagutvikling er derfor nødvendig, 
hevder forfatterne. Kapitlene presenterer ny forskning om utdanning, innovasjon, skjønnsutøvelse, meto-
disk arbeid og tverretatlig samarbeid. Alle bidragene tar utgangspunkt i uutnyttede handlingsrom som 
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kan åpne for utvikling av personlig kompetanse, innovative praksiser, nye digitale løsninger, ny arbeidsmetodikk som tar 
brukermedvirkning på alvor, og godt organiserte og sammenhengende tjenester. Boka retter seg mot ledere og ansatte i 
de kommunale barneverntjenestene og deres samarbeidspartnere i barnehage, skole, helsevesen, NAV og politi. Den er et 
bidrag til den pågående diskusjonen om utforming av nye retningslinjer for utdanning innenfor barnevern og sosialt arbeid, 
og diskusjonen om forsvarlighet og kompetansebehov i barneverntjenester.

Søftestad, Siri / Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn                                                      38
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028781, 296 s., hæftet, kr. 448,00 / 358,40

Mange overgrepsutsatte barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kunnskap, kom-
petanse og handlekraft er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna.
Denne boken gir grunnleggende kunnskap for å kunne arbeide med seksuelle overgrep mot barn: Hva er 
seksuelle overgrep og hva kan det føre til? Hvem er de overgrepsutsatte barna? Hvem utfører overgrep? 
Hvordan håndtere mistanke om overgrep? Hvordan snakke med barnet? Hvordan samarbeide på tvers av 

profesjoner og etater?
Siri Søftestad beskriver tverretatlig samarbeid gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og tilfriskning av overgrepsutsatte 
barn. Den tverretatlige tilnærmingen er forankret i kunnskap om seksuelle overgrep og traumeforståelse, og hun legger 
særlig vekt på utfordringene knytte til ordløshet og fornektelse. 
Boken er sentral for studenter i alle utdanninger som retter seg mot arbeid med barn og unge. Den er like aktuell for fag-
folk med behov for basiskunnskap om seksuelle overgrep og innsikt i fremgangsmåter som vil styrke beskyttelse og hjelp til 
utsatte barn.

Jørgensen, Anniken Englund / Bare en natt til : husker du din første kjærlighet?                        39
Pantagruel, ISBN 9788279009160, 270 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

I hendene dine holder du nå hjertet mitt, og et hjerte er ingenting å tulle med. Så lukk det igjen, ta på hjertet 
mitt, føl på det, lukt på det, stryk hånden din over de levende minnene og press det inntil brystet før du trek-
ker pusten dypt. For idet du åpner boken igjen, vil du bli like hektet på den, som jeg ble i ham ...

Granås, Anne Gerd / Samfunnsfarmasi : Legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse  (2. utg.)  61
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024562, 428 s., hæftet, kr. 749,00 / 599,20

Dette er den første norske lærebok i samfunnsfarmasi, nå i revidert utgave. Boken omhandler farmasøyters 
oppgaver og ansvar i samfunnet og legemidlers betydning for folkehelsen i ulike faser av livet. Den gir 
innsikt i farmasiens historie, profesjons- og yrkesarenaer og følger legemidlet fra idé og klinisk utprøving til 
markedsføring og alminnelig bruk i befolkningen. Forfatterne ser nærmere på helsevesenet og apotek- og 
legemiddellovgivningen samt det globale legemiddelmarkedet. Boken gir også en introduksjon til legem-

iddelepidemiologi og -økonomi og en innføring i helsebegrep og sosial ulikhet i helse. Boken retter seg særlig mot farma-
sistudenter på bachelor- og masternivå. Anne Gerd Granås er professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. 
Kjersti Bakken var førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, men er nå pensjonist.

Birkeland, Arvid (red.) / Sykepleie i hjemmet  (2.utg.) 61.7
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202532604, 212 s., hæftet, kr. 398,00 / 318,40

“Sykepleie i hjemmet” beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og om-
sorgstjenesten. Befolkningens krav til tjenestene er økende, og i de siste årene har kommunene fått større 
ansvar og flere oppgaver. Hjemmesykepleien er en viktig bidragsyter i arbeidet med å innfri befolkningens 
rettigheter og økte krav innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Forfatterne gjennomgår hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde og hvilke utfordringer medarbei-

dere i hjemmesykepleien møter når helsehjelpen skal ytes i pasientens eget hjem. Temaer som blir utdypet, er: Kvalitet og 
sikkerhet i pasientens hjem som arbeidsarena; pasient- og pårørenderettigheter; samarbeid, samhandling og organisering; 
sårstell, legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid i hjemmet; hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi; utfordringer når 
pasienten er dement, har en psykisk lidelse eller er rusavhengig; den siste tiden i eget hjem.
Boken er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten.



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

TEL.: 33 14 26 66  ·  FAX: 33 14 35 88  ·  E-MAIL: NORDISK@SCANVIK.DK  ·  WEB: WWW.SCANVIK.DK

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  SEPTEMBER 2018 SIDE 5 AF 11

Haaland, Siri Saltnes / Knit happens : 46 nye strikkeoppskrifter : 10-16 år                                     64.64
Juritzen forlag, ISBN 9788233801083, 200 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

I havet av strikkebøker har det vært et tomrom mellom barn og voksne. Aldersgruppen 10-16 år ønsker 
andre mønster og farger, så her er boken for alle dere som vil strikke til de mellom 10 og 16 år. 46 nye, 
kreative og moderne design for både gutter og jenter. Varierende vanskelighetsgrad, tydelige oppskrift-
er, gode råd og tips. Knit Happens er et suksessfullt onlineprosjekt på web, Instagram og YouTube dre-
vet av venninnene Anette Lyngstad og Siri Saltnes Haaland. Siri har også egen strikkebutikk på Karmøy. 

Jentene har designet den berømte Karmøyvotten og utgitt flere strikkehefter. Dette er deres første bok.

Karlsson, Maja / Trettiofem vantar                                                                                               64.64
Bonnier fakta, ISBN 9789174246575, 182 s., indbundet, kr. 278,00 / 222,40

Stickboksförfattaren och designern Maja Karlsson har den här gången skapat 35 yllevantar av olika 
slag, karaktär och garntjocklek. Beskrivningarna är på tumvantar och torgvantar (både med och utan 
flip-top). Några är riktigt enkla varianter och andra är lite mer intrikata i konstruktionen. Här finns till 
exempel vantar som stickas uppifrån och ner!
När det gäller vantarnas mönster är variationen stor – traditionella varianter som på bästa sätt flirtar 

med vår svenska mönsterskatt, men också helt nya, exempelvis med fina motiv från djur- och naturvärlden. Många av 
vantarna stickas med två- eller flerfärgsstickning, och blir därmed lite tjockare och varmare. Men här finns också enfär-
gade vantar med spets- eller flätstickning, för dagar som inte är fullt så kalla.
Beskrivningarna och diagrammen är tydliga och lätta att följa, och i slutet av boken finns också en teknikdel som in-
gående visar moment som kräver lite extra.
Unna dig tid att njuta av bokens bildmaterial – varje projekt presenteras med tydliga bilder, men här finns också enas-
tående vackra miljöbilder som verkligen sätter fart på inspirationen och fantasin. 

Opheim, Anett / #weknit : egostrikk på tykke pinner                                                                     64.64
Aschehoug, ISBN 9788203297533, 139 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Myk ull, bølgemønster, høy hals, striper eller puffermer? Drømmer du om en lun og trendy genser? Anett 
Opheim, designeren bak We Knit, har gjort det enkelt for deg å strikke lekre plagg selv. Her finner du 
både komfortable og tøffe gensere til jeans og hverdags og mer feminine til fest. Anett Opheim kan 
friste med flotte design og enkle oppskrifter. Du vil garantert finne din favorittoppskrift. Du får over 20 
oppskrifter på tøffe og trendy gensere som vil få komplimentene til å hagle.

Skappel, Dorthe / Skappel : med kjærlighet for strikk                                                                   64.64
Cappelen Damm, ISBN 9788202595821, 224 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

Dorthe Skappel er endelig tilbake med mange nye strikkeoppskrifter på herlige plagg til både voksne 
og barn! Her er det mange favoritter å velge mellom. Plaggene strikkes i herlige farger og garnkval-
iteter. Oppskriftene og beskrivelsene er fortsatt superenkle, formidles i størrelsene (S) M (L), med inspir-
erende bilder og brukervennlige illustrasjoner.

Derland, Karin / Brodera fritt på ylle                                                                                            64.66
Hemslöjdens förlag, ISBN 9789187471124, 134 s., indbundet, kr. 349,00 / 279,20

Brodera fritt på ylle är en helt ny sorts broderibok. Istället för att ge dig färdiga mönster och exakta 
beskrivningar får du kunskap om hur du kan gå till väga för att skapa något eget.
I boken får du veta hur du arbetar med inspiration, färg, form och komposi-tion. Här finns praktiska 
avsnitt om olika stygn och stygnkombinationer, om hur du använder mallar och arbetar med applika-
tioner. Förutom olika typer av garn består materialet av pärlor, band, speglar och en massa annat.

Detaljbilder på författaren och brodösen Karins Derlands egna färgsprakande broderier fungerar som både exempel 
och idébank och hjälper dig att leka fram egna broderier. Svårighetsgraden väljer du helt själv. Önskar du handfasta 
steg för steg-projekt innan du går loss på egen hand avslutas boken med några sådana.
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Dagestad, Hege / Garnmagi med plantefarging                                                                              66.62
Cappelen Damm, ISBN 9788202586836, 168 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

I “Garnmagi med plantefarging” får du vite alt du trenger for å farge garn, tekstiler og andre naturlige 
materialer av sopp og planter som vokser vilt de fleste steder i Norge og som er enkle å finne. Og du 
trenger ikke alltid å gå langt - mange planter som vokser rett utenfor stuedøra eller i grøftekanten egner 
seg til å lage farge.
Boken gir enkle forklaringer på hvordan du gjør det og ikke minst inspirerende og vakre bilder fra na-

turen i all sin fargeprakt.

Lind, Ingela / Ta sig frihet : Bloomsbury, Indien och konsten att leva                                                      70
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100175245, 279 s., hæftet, kr. 355,00 / 284,00

Vad har Bloomsburygruppen att säga oss idag, hundra år efter sin storhetstid? Det var en löst sammansatt 
grupp av radikala engelska författare, ekonomer, kritiker, konstnärer och historiker som med Virginia 
Woolf och Maynard Keynes i spetsen menade att livets mål är vänskap, ständiga diskussioner och san-
ningssökande över alla gränser.
Trots första världskriget förblev de optimister, bekämpade all fundamentalism och kopplade ihop up-

plysningsidealen med en mjuk och lekfull modernism. Gruppens idéer tog sig uttryck i deras målningar, böcker, ekonomis-
ka teorier, sexuella relationer, hem och trädgårdar.
Ingela Lind skrev om dem i “Leka med modernismen : Virginia Woolf och Bloomsburygruppen”, som kom ut 2008. Årets 
bok är en rejält omarbetad och fördjupad version av den med flera helt nya kapitel. Intressant och nytt är det indiska 
spåret. Flera av Bloomsberries, som Ingela Lind kallar dem, hade sina rötter i Indien och frågan om hur Indien har påverkat 
västerländsk modernism är nyväckt i konstvärlden.

Lönnroth, Gudrun (red.) / Bilden av staden : hus och utomhus 71.9
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319188, 200 s., indbundet, kr. 418,00 / 334,40

Som nummer fem i serien Hundra år i Göteborg ingår Bilden av staden. Här beskrivs hur såväl bebyg-
gelse som rekreationsområden har utvecklats sedan 1900-talets början.
Det framgår hur skiftande ideal har påverkat utvecklingen, hur nya stadsdelar har tillkommit och andra 
har förändrats i grunden. I boken skildras likaså hur grönområden och stränder av politiska och ekonomi-
ska skäl blivit tillgängliga och hur göteborgarna tillvaratagit möjligheterna till friluftsliv.
De många fotografierna i färg och svartvitt bidrar till denna moderna berättelse om stadens senaste hun-

dra år.
Gudrun Lönnroth är tidigare byggnadsantikvarie vid Göteborgs stadsmuseum. Universitetslektor Per Hallén är verksam 
vid Avdelningen för ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Gudrun Nyberg, medicinprofessor em. och författare, är 
huvudredaktör och initiativtagare till serien Hundra år i Göteborg.

Sjögren, Henrik / Bergmans gengångare 77
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319355, 170 s., indbundet, kr. 325,00 / 260,00

“Nu du, nu ska vi snacka!” sade Ingmar Bergman till Henrik Sjögren när den senare skrivit 17 recensioner 
av de 21 föreställningar som Bergman gjort på Malmö stadsteater. Det var i maj 1959. Sedan fortsatte 
kontakten i nästan 50 år och med flera böcker av Sjögren om Bergmans teater.
Bergman kom att regissera 125 teateruppsättningar utöver alla hans filmer och böcker. Sjögren följde 
honom hela livet. Bergman satte upp de stora nordiska mästarna Henrik Ibsen, August Strindberg och 

Hjalmar Bergman. Han sade sig sakna svenska klassiker, men blev en själv. Han talade om Shakespeares kontinenter, men 
i Sjögrens ögon var Bergmans egna kontinenter lika svårgenomträngliga.
Sjögren analyserar och diskuterar i denna koncentrerade volym Bergman efter ett gemensamt liv, han uppehåller sig med 
både distans och förtjusning vid Bergmans konst och motiv ur världsdramatiken. Han ser människan och myten Bergman 
med obrutet intresse.
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Christensen, Lars Saabye / En blues for Jimmy Nicol                                                                             78
Cappelen Damm, ISBN 9788202585815, 61 s., indbundet, kr. 341,00 / 272,80

København 4. juni 1964. Fotograf Johan Brun fra Dagbladet er på plass for å ta bilder fra Beatles-konsert-
en. Den som ikke er der er Ringo Starr. Han er sykemeldt etter å ha operert mandlene. Inn stepper vikaren 
Jimmy Nicol på trommer i verdens største band.
Johan Bruns unike bilder fra Beatles’ første konsert med vikaren bak trommene har ligget som negativer i 
en skuff i 54 år. Nå er de tilgjengelig for offentligheten.

For Lars Saabye Christensen ble det umulig å ikke gripe fatt i dette. Resultatet er en vakker, morsom og tankevekkende 
blues for Jimmy Nicol, vikaren som for en stakket stund var trommeslager i The Beatles. 

Kulset, Nora Bilalovic / Din musikalske kapital                                                                                     78
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030425, 138 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Hva vil det egentlig si å være musikalsk? Er du musikalsk? Kan det testes og øves? Det er for lite fokus 
på hvilken betydning sang og musisering egentlig har for mennesket. “Din musikalske kapital” er skrevet 
til alle som elsker musikk, og til alle som er nysgjerrige på musikkens plass i livene våre. Boka er også 
skrevet med tanke på musikkfaget i utdanningen av nye pedagoger.
Barnehagelærere har gjennom studiene lært mye om barnas behov for, og evne til, å musisere, men lite 

om sine egne behov og evner. Mange som jobber i barnehagen, tør ikke synge, og de føler seg fremmedgjorte i musik-
ksammenheng. Først når barnehagelærerne har kunnskap om seg selv og musikken, kan de jobbe trygt og riktig med 
barnet og musikken. Med fokus på den voksne retter boka søkelyset mot hva musikk er for mennesket. Ved å få kunnskap 
om det relasjonelle som ligger i musisering framfor å fokusere på finpussing av ferdigheter, kan blikket vendes bort fra den 
enkelte og over på relasjonen. Musikken har sosialiserende og tilknyttende kraft.

Gierow, Karl Ragnar / Karl Ragnar Gierow 1914-1918 in memoriam                                                  81.7
Bokförlaget Atlantis, ISBN 9789173539890, 166 s., hæftet, kr. 302,00 / 241,60

Karl Ragnar Gierow (1904-1982) var författare, översättare och teaterman. Från 1961 var han ledamot av 
Svenska Akademien, 1964-1977 dess ständige sekreterare. Hans skapande var brett: poesi, dramatik, film-
manus, reseskildringar och essäer. I augusti 1934, tjugo år efter Första världskrigets utbrott, komponerade 
Gierow ett hörspel för Radioteatern. Det bestod av egenskrivna dikter, korta, kronologiskt ordnade citat 
och fakta samt vittnesmål från ögonvittnen. När det fyra år senare var dags för tjugoårsminnet av krigets 

slut skrev Gierow en pendang enligt samma princip, nu om 1918. Även den framfördes i radion. Hörspelen utkom i bokform 
1939 och återutges nu i Svenska Akademiens serie “Minnesbiblioteket”.

Liljestrand, Jens / Mannen i skogen : en biografi över Vilhelm Moberg                                               81.7
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100126100, 731 s., indbundet, kr. 326,00 / 260,80

Vilhelm Moberg var en av det svenska 1900-talets största diktare, som med sina utvandrarromaner om 
Karl Oskar och Kristina skrev seklets mest lästa och älskade litterära verk. Samtidigt var han en av landets 
viktigaste opinionsbildare och länge vår mest spelade dramatiker.
Trots Vilhelm Mobergs unika status har det inte funnits någon biografi som omfattat hela hans gärning. 
Först nu, 45 år efter hans död, kommer boken som skildrar Moberg i helfigur. Jens Liljestrand berättar 

levande och fängslande om en av våra mest komplexa, kontroversiella och storslagna kulturikoner. “Mannen i skogen” är 
den definitiva boken om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden.

Strindberg, August / Hemlig skrifvelse : med hälsning från August Strindberg / red.: Kerstin Dahlbäck 81.7
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319386, 300 s., indbundet, kr. 361,00 / 288,80

Ett urval av August Strindbergs brev speglande de olika decennierna av hans liv. Strindberg var en stor 
och flitig brevskrivare, oftast på ett språk som söker sin like. Här finns “alla” med under hans intensiva liv: 
vänner och fiender författare, konstnärer, skådespelare, politiker, kulturredaktörer, förläggare. Och inte 
minst hans hustrur. Boken innehåller även ett fåtal epistlar till barnen.
Det blir till en koncentrerad resa genom hans liv. Läsaren får följa Strindbergs kast i såväl rummet som 

sinnet. Här finns både övermodet och missmodet, mer sällan vankelmodet. Han är heller inte rädd för striden eller att säga 
upp förbindelser och relationer. Dessa brev speglar väl den store författaren: den största elden som brunnit på våra bred-
dgrader.
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Söderblom, Staffan (red.) / Annorlunda hos ekorrarna : om Werner Aspenström 81.7
Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789185722396, 168 s., hæftet, kr. 309,00 / 247,20

I “Annorlunda hos ekorrarna” har tretton svenska författare skrivit var sin text om Werner Aspenström 
(1918–1997) – en av den svenska 1900-talspoesins mest betydande och mest lästa diktare. Texterna är 
skrivna på beställning, tolv läsningar av dikt och prosa i Werner Aspenströms författarskap, till hans hun-
draårsjubileum. Den trettonde och sista skiljer ut sig. Hans Isakssons essä om Bengt Emil Johnsons poet-
iska samspråk med Werner Aspenström fanns som manuskript i hans efterlämnade papper och har här 

funnit sitt rätta sammanhang. De tolv bidragen är för det mesta skrivna av författare som varit tysta om Werner Aspenström, 
de tillhör inte hans gängse skara av uttolkare och kommentatorer. Ändå är det påtagligt hur personliga de skilda texterna 
är, på skilda sätt – de har gärna karaktär av brev. Men det handlar inte om någon sentimental intimitet. Tvärtom verkar det 
i Werner Aspenströms författarskap, eller i hans poetik, finnas något som uppfodrar till reflektion över egna skrivsätt, något 
som söker svar i den skrivandes poetik. I “Annorlunda hos ekorrarna”, redigerad av Staffan Söderblom, medverkar Jonas 
Gren, Madeleine Gustafsson, Gunnar D. Hansson, Elise Ingvarsson, Hans Isaksson, Arne Johnsson, Ida Linde, Lotta Lotass, 
Eva Runefelt, Elisabeth Rynell, Lennart Sjögren, Jesper Svenbro och Peter Törnqvist.

Guddal, Anne Helene / Nøkkerosene : roman                                                                                      85
Kolon forlag, ISBN 9788205511965, 96 s., indbundet, kr. 413,00 / 330,40

Nøkkerosene er en roman som i dagboksform beskriver hverdagslige hendelser og observasjoner. Etter 
et sykehusopphold flytter jeg-personen hjem til sin mor. Romanen handler om skamfølelsen knyttet til 
det å være avhengig av hjelp fra sine nærmeste i voksen alder, men også kjærligheten. Underveis stiller 
jeg-personen seg eksistensielle spørsmål, blant annet om nye omgivelser vil gjøre det lettere å tenke på 
nye måter, og om det er mulig å bli et bedre menneske for seg selv og dem man er glad i.

Nøkkerosene er en ærlig og vakker roman om oppbrudd, frykt for forandringer og problemer med å omstille seg, men 
også erkjennelsen av at endring er nødvendig.

Hjorth, Vigdis / Lærerinnens sang                                                                                                85
Cappelen Damm, ISBN 9788202600785, 240 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

Lotte Bøk underviser på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er glødende opptatt av Brechts dramatikk, som hun 
formidler med stor innlevelse til studentene på skuespillerlinja.
En dag ber avgangseleven Tage Bast om å få filme undervisningen til noen av lærerne, men også livet 
deres utenfor skolen. Han vil gjerne komme hjem til dem, for å finne ut om det er samsvar mellom liv og 
lære. Hva skjer når man opplever seg voldsomt eksponert? Når man sitter i salen og får se seg selv, med 

en annens nådeløse blikk?
Lærerinnens sang er en roman om å bli grundig rokket i sin selvforståelse.

Loe, Erlend / Dyrene i Afrika 85
Cappelen Damm, ISBN 9788202598891, 336 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Fem enkeltpersoner - en tannlege, en biolog, en filmklipper, en forfatter og en politietterforsker - kjenner 
dragninger og tilbøyeligheter de ikke forstår hvor kommer fra.
De gjennomgår en radikaliseringsprosess og forstår etter hvert at dersom verden skal overleve, må noen 
gå i bresjen.
“Dyrene i Afrika” er en historie om avmakt, aktivisme, avvik og tøylesløst begjær.

Marstein, Trude / Så mye hadde jeg : roman                                                                                       85
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205515284, 431 s., indbundet, kr. 472,00 / 377,60

Monika er 13 år og vet at alt hun opplever, en gang skal tilhøre en annen tid. Hun er 27 år og elskerin-
nen til en eldre professor. Hun er 37 år og bor sammen med Geir, de har fått Maiken, som suger rytmisk 
på smokken og har en stripe bar hud i bakhodet. Hun er 46 år, har et uthus fullt av kranglevorne høner 
og tenker at livet består av håpløse forsøk på sammenføyninger. Hun er 52 år og møter morens ansikt i 
speilet over grønnsaksdisken i dagligvarebutikken.

Så mye hadde jeg er en roman om den aldri hvilende lengselen etter et liv rikt på tilhørighet, lidenskap og mening - men 
også om følelsen av at alt glipper, at ingenting kan holdes fast, at man kanskje verken vil eller klarer å høre sammen med 
noen. 



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

TEL.: 33 14 26 66  ·  FAX: 33 14 35 88  ·  E-MAIL: NORDISK@SCANVIK.DK  ·  WEB: WWW.SCANVIK.DK

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  SEPTEMBER 2018 SIDE 9 AF 11

Stranger, Simon / Leksikon om lys og mørke : roman                                                                            85
Aschehoug, ISBN 9788203363771, 395 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Hva fikk den beskjedne skomakersønnen Henry Rinnan til å bli en av norgeshistoriens mest forhatte skik-
kelser? Og hvorfor skulle en jødisk familie velge å flytte inn i hovedkvarteret til Rinnan etter krigen, i huset 
som ble stående som selve symbolet på ondskap?
Da forfatter Simon Stranger får vite at hans kones familie har bodd i huset der Rinnanbanden holdt til, 
det beryktede Bandeklosteret, begynner han å grave frem historien til Komissar-familien, både de som 

overlevde, og de som ble drept. Arbeidet stiller ham overfor menneskeheten på sitt mørkeste, og romanens nedslag i livet til 
Henry Rinnan viser hvilke konsekvenser ydmykelser, utenforskap og sinne kan få. Samtidig vokser en annen fortelling frem, 
om overlevelse, samhold og hvordan leve videre.
I denne storslåtte og ambisiøse romanen, setter Simon Stranger sammen brikker som spenner over et århundre og berører 
de vakreste og vondeste sidene ved menneskelivet. 

Ernestam, Maria / Innanför murarna                                                                                                    87
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137153070, 200 s., indbundet, kr. 340,00 / 272,00

Innanför murarna är en gastkramande och gripande roman om svek och sorg, flykt och försoning.
På den franska landsbygden i Normandie ligger ett gammalt mytomspunnet kloster vars bibliotek lockar 
forskare från hela världen. Tack vare ett stipendium har Sofi fått chansen att komma dit för att skriva och 
försöka finna ro. Bakom sig lämnar hon Sverige och en äktenskaplig kris som fått tragiska följder.
Men hon hittar inte det lugn hon söker. Även klostret bär på en mörk historia och Sofi plågas snart av 

syner och drömmar om det som skedde där under andra världskriget. Soldaternas öden tvinnas samman med hennes eget 
tills hon inte längre vet om det hon upplever är verkligt. Vem kan hon lita på? Vem hemsöker henne med viskningar och 
knackningar? Håller hon på att bli galen eller är det någon som vill henne illa?

Karlsson, Elise / Gränsen                                                                                                                     87
Natur & Kultur, ISBN 9789127156029, 260 s., indbundet, kr. 340,00 / 272,00

Emma blir sjuk och hennes robotlika engagemang för arbetet förändras. Hon börjar intressera sig för re-
lationer, wellness, politik och tar sig an det nya med samma besatthet med vilken hon tagit sig an arbetet. 
Hon ska bli bäst på att vara partner, bäst på att slappna av, bäst på att vara engagerad. Hon arbetar nu 
med sin kropp. Men vad betyder det? Något står inte rätt till. Kan något som liknar verklig insikt vara på 
väg att växa fram inom henne?

Nyberg, Fredrik / Offerzonerna                                                                                                           87
Norstedts, ISBN 9789113085357, 136 s., indbundet, kr. 361,00 / 288,80

En offerzon är en plats som utöver det som där går att utvinna överhuvudtaget inte räknas. I Fredrik 
Nybergs diktsamling besöks och befolkas ett antal sådana i sig värdelösa orter. De finns överallt omkring 
oss, men också inne i diktarkroppen som rör sig, som skriver och agerar.
I mötet med dessa av oss människor offrade zoner uppstår ibland fantasier om riddare och lundar. Men 
lika ofta framträder en dikt som präglas av en mer saklig ton. Kommer isen också längre ut på viken att 

bära oss alla? Klockan är redan mycket. Solskenet är starkt och vasst. Diktaren backar in bilen i skuggan.

Ohlsson, Bengt / De dubbelt så bra                                                                                                     87
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100174095, 460 s., indbundet, kr. 365,00 / 292,00

Tidigt 1900-tal. Två ynglingar växer upp på olika håll i Sverige. Arvid söker sig norrut med sin pappa för 
att arbeta i skogen. Ragnar drömmer om en karriär i det militära, och när finska inbördeskriget bryter ut 
rymmer han hemifrån och ansluter sig till den Svenska Brigaden för att besegra “de röda”.
Någonstans på vägen flätas deras öden samman. Arvid tvingas lämna sitt arbete när fackföreningen 
utlyser blockad. Ragnar kommer hem från kriget och fryses ut på den ena arbetsplatsen efter den andra, 

eftersom han slagits på “fel” sida i Finland.
Arvid och Ragnar blir strekjbrytare, i en tid när motsättningarna hårdnar, arbetslösheten stiger och nöden är stor. Berättels-
en slutar i Ådalen, och skildrar ett stycke svensk historia från ett nytt och oväntat perspektiv.
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Pirinen, Joakim / Anspråkslösa förslag                                                                                                 87
Kartago Förlag, ISBN 9789175153087, 200 s., indbundet, kr. 304,00 / 243,20

Denna samling anspråkslösa förslag riktar sig till samhället i allmänhet, och staten och individer som 
känner ansvar i synnerhet. Joakim Pirinen går igenom livets samtliga ämnen och ger förslag på förbät-
tringar eller förenklingar på vanligt förekommande problem. Avfolkningen i Norrland kan till exempel 
lösas genom att man gör om delar av fjällen till ett nöjesfält. Att vissa djurarter utrotas och försvinner löser 
han genom att uppfinna nya, som Tärningshägern, Djurdjuret och Bajsvipan. För att ingen ska känna sig 

utanför ska det vara obligatoriskt att ge ut en bok i Sverige – det ska vara autofiktion och gärna handla om en skils-mässa. 
Efter-som den enda positiva effekten av krig är berättelserna, bör man starta ett krig enbart av litterära skäl. Detta krig ska 
dock inte inbegripa Sverige, och absolut inte svenska serietecknare – de tecknar för dåligt.
Anspråkslösa förslag kan ses som en inspirationsbok. Bokens texter är satiriska men allvarligt menade. Joakim Pirinen har 
under arbetets gång bearbetat förslagen och texterna ändå tills han övertygat sig själv om deras nödvändighet.

Sørvoll, Jardar (red.) / Kollektive bestrebelser : ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen                      90
Novus forlag, ISBN 9788283900002, 330 s., hæftet, kr. 505,00 / 404,00

I boka “Kollektive bestrebelser : ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen” slår vi et slag for samfunns-
orientert, analytisk og empirisk informert historieskriving i jubilantens ånd. Kjeldstadli har levert sentrale 
historiefaglige bidrag om teori og metode, kollektiv folkelig organisering, innvandring, arbeiderhistorie og 
Oslo på første halvdel av 1900-tallet. Han har bakgrunn fra organisasjoner på venstresida, som SF/SV og 
den internasjonale Attac-rørslas arbeid for en alternativ globalisering basert på reelt demokrati og vanlige 

folks interesser.
I “Kollektive bestrebelser” er vi i likhet med Kjeldstadli opptatt av kollektiv folkelig handling på lokalt-, nasjonalt- og trans-
nasjonalt nivå. Bidragene i boka er historiske fagartikler som reflekterer hans interesse for arbeiderbevegelse og kollektive 
bestrebelser mer generelt. Forfatterne er faghistorikere eller samfunnsvitere som er kollegaer, venner og studenter av Knut.

Ullgren, Peter / Breven som inte kom fram : Karl XII:s soldater i Norge 1716-1718                                  95
Norstedts, ISBN 9789113076584, 312 s., indbundet, kr. 304,00 / 243,20

En löjtnant skriver att han aldrig tänker undvara plikten så länge blodet rinner i kroppen. En fotsoldat ber 
Gud om att dödandet och kriget måste få ett slut. En annan av Karl XII:s soldater säger åt frun att se efter 
hans små töser, att tänka på honom för han glömmer henne aldrig och känner glädje i hjärtat och bröstet 
för henne. Andra knektar slukar kriget med hull och hår, som om de inte kunde leva utan det.
Genom karolinska soldaters fältbrev från framför allt Karl XII:s fälttåg i Norge 1716 och 1718 tränger 

soldaternas röster från stormaktstidens sista krig fram, brev som aldrig nådde Sverige. Skrivelserna fångades upp av 
dansk-norska bönder, diplomater och soldater.
Breven som inte kom fram bär vittnesbörd om krigets fasa, glädje och sorg. De myllrande krigshorisonter som skildras vit-
tnar om soldater och anhöriga som skapade sin egen krigsnormalitet genom att leva i nuet med en brännande vetskap om 
att varje brev kunde vara deras sista kommunikation med varandra. 

Ekroll, Øystein (red.) / Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?                         95.3
Novus forlag, ISBN 9788270998821, 221 s., indbundet, kr. 438,00 / 350,40

“Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?” presenterer en sentral institusjons betyd-
ning i en periode i norgeshistorien som lenge har vært forsømt. Etter at kongemakta flyttet ut av landet 
på slutten av 1300-tallet og gikk inn i et nordisk unionskongedømme, var Nidaros erkebispesete ikke 
bare den viktigste religiøse, men også den fremste innenlandske politiske institusjonen i Norge. I løpet av 
1400-tallet ble erkebispesetets økonomi reorganisert og styrket, og erkebiskopen fikk økt politisk makt 

som den faste lederen av riksrådet, datidas “regjering”. Erkesetets maktstilling ble dessuten styrket ved at de norske kon-
gene fra 1449 og ut 1400-tallet ble kronet i Nidaros. Erkesetet framstår i denne perioden som et norsk innenlandsk rikssen-
trum, politisk og kulturelt.
Antologien er et resultat av et seminar i Erkebispegården i Trondheim i november 2016. Bidragene kaster lys over flere 
sider ved erkesetet som rikspolitisk sentrum. I tillegg til å presentere et oppdatert syn på den historiske utviklingen, blir de 
mindre kjente sidene ved erkebispesetet, både språklig, litterært og arkitektonisk, behandlet i boka.
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Røyrane, Eva / Klyngetunet : den norske landsbyen                                                                            95.3
Skald, ISBN 9788279592686, 448 s., indbundet, kr. 576,00 / 460,80

Dette er historia om den norske landsbyen, eit gløymt fenomen i historia vår. Vi trur bøndene i Noreg alltid 
har budd på kvart sitt tun, men ein gong i tida, før utskifting og dramatisk modernisering, budde mange 
nordmenn saman i landsbyliknande fellestun. I desse tunabudde og arbeidde familiar i små hus tett i tett, 
vegg i vegg, med eit lappeteppe av åkrar kring husklynga.
Forfattar Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth fekk ideen til Klyngetunet då dei samla stoff frå heile 

landet til bestselgaren Norges låver. På sin hittil siste reise har dei vitja meir enn tretti slike små landsbyar som av ulike år-
saker har overlevd tida, frå Agder i sør til Troms i nord. Fleire av dei er freda, nokre har blitt til museum og feriebustader, 
medan det i andre bur heilt vanlege folk som framleis driv aktivt jordbruk.

Åsbrink, Elisabeth / Orden som formade Sverige                                                                               95.6
Natur & Kultur, ISBN 9789127156319, 343 s., indbundet, kr. 307,00 / 245,60

Det brukar ju heta att land ska med lag byggas. Men kanske kan man lika gärna tala om att land ska 
med ord byggas? Det är genom citat, traditioner, modeord och sångtitlar som vi gör oss en bild av vårt 
sammanhang, vårt arv, vår nation. Men tider förändras, språk förändras, nya ord kommer till, andra går 
förlorade.
I denna bok gör Elisabeth Åsbrink en forskningsresa genom svensk historia och talesätt, från den (kungli-

ga) svenska avundsjukan till #metoo, för att ta reda på hur orden format svenska värderingar och hur vi klär dessa värde-
ringar i ord.
Det finns inte mycket som är självskrivet med de ord som vi uppfattar som grundstenarna i vårt nationsbygge. Däremot går 
det att på lite oväntade ställen hitta något som är typiskt svenskt, det vill säga en relativt tidig uppmärksamhet på kvinnors 
och barns rättigheter i Det går an och Barnets århundrade.

Lindqvist, Herman / Bernadotte : för Sverige hela tiden                                                   99.94 Bernadotte
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100174781, 463 s., indbundet, kr. 307,00 / 245,60

År 2018 har ätten Bernadotte suttit 200 år på Sveriges tron, längre än någon annan dynasti i vår historia. 
Samtidigt har kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia varit kung och drottning längre än någon av deras 
föregångare.
Ättens grundare, den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte kom från enkla förhållanden och blev 
kung av Sverige och Norge. Och så märkligt är det att sedan Jean Baptiste Bernadotte kröntes till kung 

av Sverige är ätten idag den enda dynastin i världen, som genom samma gren av samma familj utan avbrott för krig och 
revolutioner fortsatt att vara kungar över ett fritt folk och självständigt rike i tvåhundra år.
Herman Lindqvist berättar om ätten Bernadottes färgstarka män och kvinnor, om framgångar och fiaskon, om fest och 
vardag. Personligt, kunnigt och mycket underhållande.


