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Houellebecq, Michel / I nærvær av Schopenhauer                                                                 10 
Solum, ISBN 9788256023301, 100 s., indbundet, kr. 336,00 / 268,80

Michel Houellebecqs litterære verk er noe av det mest leste og omdiskuterte i dag; han er elsket 
og hatet, overdådig anklaget for alle slags politiske vederstyggeligheter, og en fest å lese. Houel-
lebecq kom over Schopenhauers hovedverk Verden som vilje og forestilling da han var i tyveårene 
og overmoden for å gå videre i sin lesning, Schopenhauers pessimisme, hans beskrivelse av lidelsen 
hos alle levende vesener og ikke minst hans dystopiske syn på fremtiden traff Houellebecq som en 
boomerang; her fikk han sitt eget syn og erfaring uttrykt i et sobert og klart språk og satt i filosofisk 
system. Selv om han senere leste Comte og motstrebende innrømmet at han var positivist og at 

Schopenhauer hadde trukket det korteste strået på grunn av historiens utvikling, er han forblitt tro mot Schopenhauer. 
Det var først i 2005 at han begynte å oversette utdrag fra Schopenhauers verk, utdragene er forsynt med hans egne kom-
mentarer. Det er resultatet av det arbeidet du kan lese i denne lille boken som er en nødvendighet for å forstå Houellebec-
qs verk enten for å kunne opprettholde sin avsky eller sin begeistring for hans litterære arbeider.

Hägglund, Martin / Vårt enda liv : sekulär tro och andlig frihet                                                10 
Volante, ISBN 9789179650018, 464 s., indbundet, kr. 343,00 / 274,40

Uppmärksammade och hyllade This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom av filosofen Martin 
Hägglund kommer nu äntligen på svenska, i en utvidgad och fördjupad utgåva. Den är en djupt 
inspirerande bok om hur vi kan förändra våra liv och hur vår strävan efter frihet och demokrati borde 
leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. Hägglund menar att vi i stället för en religiös tro 
på evigheten bör fördjupa en sekulär tro som är hängiven vårt ändliga liv tillsammans. Han visar hur 
andliga frågor om frihet inte kan skiljas från ekonomiska och materiella villkor: allting handlar om 
hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid.

Med utgångspunkt i stora filosofer från Aristoteles till Hegel och Marx, skönlitterära författare från Dante till Proust och 
Knausgård, ekonomer från Mill till Keynes och Hayek, och religiösa tänkare från Augustinus till Kierkegaard och Martin Lu-
ther King Jr, visar Hägglund vägen mot ett friare liv. Vårt enda liv: Sekulär tro och andlig frihet får sin svenska språkdräkt i 
ett samarbete mellan New York-baserade översättaren Andreas Vesterlund och författaren Martin Hägglund.

Almqvist, Kurt (ed.) / Religion : in the past, the present day and the future                                 29 
Bokförlaget Stolpe, ISBN 9789189069367, 424 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Tron på en styrande, övergripande, himmelsk princip har följt människan genom historien. Mer än 80 
procent av världens befolkning har idag en religiös tillhörighet och även i sekulära stater fortsätter 
religionen att spela en viktig roll. Det går inte att förstå politik och internationella relationer idag utan 
att inkludera religionen som en aspekt av det kulturella sammanhanget. 
Essäerna i denna antologi, som härrör från Engelsbergsseminariet 2014, spänner över en mångfald 
ämnen i dagens såväl som gårdagens samhällen. De utforskar religionen i relation till människans 
villkor och skildrar hur den manifesterar sig i individens egna upplevelser. Om vi förstår religionen 

kan vi kanske också förstå oss själva?

Andersen, Unn Conradi / På egen hånd : om framveksten av singelsamfundet                        30.1 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205514119, 204 s., hæftet, kr. 409,00 / 327,20

Norge er i verdenstoppen med sine over 900 000 aleneboende. For mange er det å leve alene fortsatt 
ikke ansett som et fullverdig liv. Hvordan preger idealet om kjernefamilien de mange single? Hvor-
for er det fortsatt forventninger til at et liv alene er en midlertidig løsning til “den rette” dukker opp? 
I denne boka fortelles ulike historier fra singelsamfunnet. Vi møter single på café i byen og ungkarer 
i enebolig på landet. Kjernefamilier som utfordres av vennskapsfamilier og barnefrie par som må 
forklare seg. Skeive alenemødre som flytter i kollektivhus og de såkalte “peppermøene” som fikk reist 
ti boligblokker. Boka gir et levende innblikk i alternative bo- og leveformer fra 1950 og fram til i dag. 

Mye er endret, men det er også mange forestillinger som er seiglivede. Blant annet myten om at det å være enslig og ensom 
hører sammen. Som motsats til dette trekker Unn Conradi Andersen fram egenværen som noe annet enn ensomhet.  
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Dyb, Evelyn / Bostedsløs : politikk og praksis                                                                       30.1 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205523746, 191 s., hæftet, kr. 337,00 / 269,60

Bostedsløshet har eksistert under ulike navn og betegnelser gjennom hundrevis av år. I en moderne 
velferdsstat er en bostedsløs en person som ikke har egen bolig, og som ikke klarer å skaffe seg det 
på egen hånd.
Velferdsstaten med sitt omfattende sikkerhetsnett forklarer hvorfor bostedsløshet i Norge er et lite 
utbredt problem sammenlignet med mange andre europeiske land. Men en svært markedsstyrt bol-
igsektor - nærmere fire av fem nordmenn eier boligen sin selv - gjør at terskelen for å komme inn på 
boligmarkedet her er høy.

Boken utgjør den eneste helhetlige framstillingen av bostedsløshet i Norge i det 21. århundre. Den retter seg mot deg som 
arbeider og kommer i kontakt med boligproblemer enten som tjenesteutøver eller ansatt i forvaltningen, eller som jobber 
med relatert forskning, utredning og utdanning.

Bergan, Veronica (red.) / Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning : 
en flerfaglig tilnærming                                                                                    37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215034508, 264 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Hvordan kan skolens ledere og lærere legge til rette for det nye tverrfaglige temaet folkehelse og 
livsmestring i elevenes skolehverdag?
Denne boken viser hvordan læreren kan forstå og legge til rette for løsningsfokuserte og emosjonelle 
mestringsstrategier, bygge resiliens og positiv selvoppfatning, samt gi reguleringsstøtte til elever mens 
de er på skolen. På bakgrunn av flere forsknings- og utviklingsprosjekter fra skole og lærerutdanning 
presenterer boken ulike perspektiver, praksiser og verktøy for å fremme folkehelse og livsmestring 
hos barn og unge. 

Målgruppe for boken er alle som direkte eller indirekte berører livet til barn og unge i hele utdanningsfeltet fra grunnskole 
og videregående opplæring til lærerutdanning.  

Straszer, Boglárka (red.) / Modersmål, minoriteter och mångfald : i förskola och skola             37 
Studentlitteratur, ISBN 9789144133065, 352 s., hæftet, kr. 457,00 / 365,60

Denna antologi riktar ljuset mot språkets betydelse i lärande med moders mål och minoriteter i blick-
fånget. Såväl modersmålsstöd i förskolan som modersmålsämnet i skolan diskuteras i syfte att ge djup 
kunskap om modersmålsundervisningens kulturella, sociala och politiska dimensioner. Författarna 
lyfter fram det positiva som förknippas med modersmålsstöd och modersmålsämnet, men uppmärk-
sammar i lika hög grad en rad utmaningar som förskola och skola står inför samt diskuterar möjliga 
vägar framåt. Bland mycket annat redogör de för modersmålsstödets och modersmålsämnets fram-
växt och utveckling i Sverige samt de särskilda regler som gäller för de nationella minoritetsspråken 

i modersmålsundervisningen. Flera kapitel är språkdidaktiska i sin inriktning och behandlar bland annat digitala verktyg 
för att stimulera lärande samt resonerar kring hur transspråkande som förhållningssätt och pedagogisk praktik kan vara 
en del av modersmålsundervisningen. Modersmålselevernas syn på språk, språk användning och modersmålsämnet samt 
modersmålslärarnas yrkesroll uppmärksammas också. 

Heimer, Maria / Den betydelsefulla högläsningen : med barn i förskolan                               37.24 
Studentlitteratur, ISBN 9789144140315, 138 s., hæftet, kr. 431,00 / 344,80

I förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, tydliggörs förskolans uppdrag att arbeta med högläsning 
så att barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk. Undersökningar visar att långt ifrån alla barn 
har någon vuxen hemma som läser högt med dem. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag att verka 
kompensatoriskt och överbrygga de olika språkliga erfarenheter som barn har med sig hemifrån. För 
att förskolan ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning krävs kun-
skap, förberedelser och eftertanke. I den här boken får du verktyg, förankrade i forskning och studier, 
för hur du planerar och genomför högläsningen så att den gynnar varje barns språk- och kunskapsut-

veckling. Författaren ger också exempel på hur förskolan kan bygga broar mellan bibliotek och barnens hem för att varje 
barn ska få fler läsande förebilder. Boken innehåller även en mängd tips på nyutgiven barnlitteratur. “Den betydelsefulla 
högläsningen” är skriven för blivande och verksamma pedagoger i förskolan.  
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Gradén, Lizette (red.) / Kulturarv i förändring                                                                         39 
Studentlitteratur, ISBN 9789144138459, 224 s., hæftet, kr. 431,00 / 344,80

Denna bok undersöker hur kulturarv skapas, i naturlandskap och i stora och små museer i Norden 
och Nordamerika. Nio forskare inom etnologi, skandinavistik och folkminnesforskning visar utifrån 
sitt etnografiska fältarbete hur kulturarv formas och omformas i dynamiska processer över tid. Kultur-
arv formas i nuet, men bygger på det förflutna och besitter kraften att både göra motstånd och staka 
ut förändringar för framtiden. Författarna visar att kulturarv är något som människor och institutioner 
skapar, men också något som förändrar kulturskaparnas självuppfattning när de tar ställning till nya 
former av kulturarv: Vad ska betraktas som ett kulturarv? Av vem? För vem? Och för vilka syften? 

Kulturarv i förändring vänder sig till studenter i etnologi och kulturvetenskap, till verksamma inom museer och kulturmin-
nesvård, samt till övriga som intresserar sig för frågor om vad kulturarv är och hur det förändras.

Erséus, Johan / Upptäck Sverige : med kronprinsessan Victoria                                         45.6 
Bokförlaget Max Ström, ISBN 9789171263742, 319 s., indbundet, kr. 499,00 / 399,20

Kronprinsessan Victoria har under två års tid vandrat genom Sveriges samtliga landskap. Med vand-
ringarna ville hon uppleva olika delar av Sverige under olika årstider, samt lyfta fram vår unika och 
variationsrika natur. I detta storslagna praktverk får vi följa med kronprinsessan genom hela landet 
och med hjälp de bästa naturfotograferna möter vi svensk natur när den är som allra vackrast. 
Boken är 320 sidor och innehåller hundratals fantastiska bilder – här finns skärgårdarna, skogarna, 
sjöarna och fjällen. I boken kommenterar kronprinsessan på ett personligt sätt Sveriges rika natur.  

Jagers, Sverker C. / Miljöpolitikens villkor                                                                           50.1 
Studentlitteratur, ISBN 9789144118543, 340 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Varför uppkommer miljöproblem? Hur har synen på miljöproblem förändrats över tid? Hur har det 
påverkat politikens samtidiga utveckling? Vilka strukturer, processer och aktörer är inblandade i 
försöken att komma tillrätta med miljöproblematiken? Med utgångspunkt i miljö- och hållbarhet-
sproblem som grundar sig i samarbetssvårigheter eller kollektiva problem ges här en detaljerad och 
heltäckande bild av hur det miljöpolitiska systemet fungerar - från den globala nivåns aktörer och 
strukturer till den enskilda individens attityder och beteende. Miljöpolitikens villkor är en grundbok för 
kurser där miljö- och hållbarhetspolitik utgör antingen ett inslag eller en huvuddel, oavsett studenter-

nas tidigare förkunskaper inom stats- eller samhällsvetenskap.

Andershed, Birgitta / Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik  (2. uppl.)       61.7 
Studentlitteratur, ISBN 9789144131078, 555 s., hæftet, kr. 742,00 / 593,60

Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? Många olika synsätt existerar sida 
vid sida och det finns inte enbart ett enkelt svar. För att fånga den enskilda personens behov krävs 
ett personcentrerat förhållningssätt där patienter och närstående är självklara aktörer. Behovet av 
kunskap om döende, död och palliativ vård har blivit extra tydligt i samband med den pandemi som 
drabbade världen våren 2020. Detta är den andra omarbetade och uppdaterade utgåvan av boken. 
Nya kapitel: “Möte med religion i det nya Sverige”, “Mening”, “Sorg” samt “Medicinska aspekter på 
döendefasen” kompletterar detta redan gedigna verk. Centrala begrepp och perspektiv i teori och 

praktik belyses i bokens sju delar: “Att möta döden i vår samtid”, “Värdegrund och förhållningssätt”, “Identitet, autonomi 
och delaktighet”, “Smärta, lidande och sorg”, “Stöd, tröst och mening”, “Livet nära döden - tidigt och sent i livet” och “Den 
palliativa vårdens praktik”. Samtliga kapitel i boken har en tydlig vetenskaplig grund. Författarna är aktiva forskare med 
olika yrkesbakgrund och erfarenheter av palliativ vård. Boken vänder sig till studenter på grundnivå och avancerad nivå 
inom hälso- och sjukvårdsprogrammen, men även forskare, beslutsfattare och en intresserad allmänhet kan ha nytta av att 
läsa boken. 
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Martinsen, Kari / Langsomme pulsslag                                                                                      61.7 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024340, 218 s., hæftet, kr. 370,00 / 296,00

Langsomme pulsslag består av utvalgte artikler skrevet av Kari Martinsen mellom 2000 og 2020. Noen 
av tekstene er nyskrevet og ikke tidligere publisert. Utvalget er foretatt ut fra at kapitlene skal være 
forståelige og ha relevans for praktisk sykepleie, samtidig som de kan være noe å strekke seg mot. 
Boken behandler utfordringer og dilemmaer som sykepleierne møter i sin hverdag, og tekstene søker å 
være sansenære og samfunnskritiske på én gang. Martinsen viser til sykepleiere som gjør motstand og 
utøver sykepleie på tross, der effektivitet møtes med varsomme, pleiende hender.
I boken diskuteres det særlig med den danske teologen og filosofen K.E. Løgstrups fenomenologi og 

etikk, i vekselvirkning med inntrykksmettede fortellinger. Forfatterens egen reise med Løgstrups forfatterskap over mange år 
viser til to vendinger i egen tenkning: en etisk vending der det legges mer vekt på det mennesket mottar, «noe mere» som 
kommer til det utenfra og som er bærende i våre liv, og en språklig-poetisk vending mot et varsomt, sansende og lyttende 
språk. I det siste og nyskrevne kapitlet om håpet er disse vendinger tydelige, et håp som springer ut av alt levende, også i de 
stunder hvor vi ikke kan få øye på det, og det krever et sansenært språk.
Som en motvekt mot tidsakselerasjonen og tempoet i helsevesenets rom fremheves langsomheten og hva den betyr i det 
faglige skjønnet til tross for travelheten. 
Kapitlene er i høy grad relevante for praktisk sykepleie, studenter på alle nivåer i helsefagutdanningene, forskere og andre 
med interesse for Martinsens forfatterskap. Det oppfordres til å lese boken langsomt, med gode pauser. 
Kari Martinsen er sykepleier og filosof. Hun har utgitt et titalls bøker og mangfoldige artikler om omsorg, etikk, fenomenolo-
gi og sosialhistorie. Hun er en ettertraktet foredragsholder særlig i Norge og Danmark.

Hult, Annkristin / Om ull                                                                                                    64.6 
Hemslöjdens Förlag, ISBN 9789187471223, 47 s., hæftet, kr. 199,00 / 159,20

I det här häftet finns allt du behöver veta om ull allt från olika fårraser och deras skilda ullkvaliteter till 
hur du kardar och spinner garn. Här punkteras missuppfattningar som att all ull kliar och att ylleplagg 
är svåra att tvätta. Skickligt folk förklarar på ett lättbegripligt sätt fiberns uppbyggnad och ullens 
förmåga att filta sig. Du får träffa personer som arbetar med ull på olika sätt och läsa om nya spän-
nande användningsområden för fibern. Som extra inspiration finns dessutom ett antal beskrivningar 
på olika ylleprodukter som du kan göra själv, till exempel tovat sittunderlag, stickad mössa och virkad 
pläd.  

Annkristin Hult är hemslöjdskonsulent och textillärare med stort intresse för hållbarhetsfrågor och de textila naturmaterialen. 
Hon arbetar med att stärka den svenska ullnäringen inom både hantverk och industri, genom föreläsningar och kurser.  

Plenborg, Thomas / Financial statement analysis : valuation, credit analysis, 
performance evaluation  (2nd ed.)                                                                                   65 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034240, 700 s., hæftet, kr. 799,00 / 639,20

This well-structured and thoughtful book is ideal for master and bachelor students in accounting and 
finance, and MBA students wishing to gain insight into financial statement analysis. The second edition 
provides up-to-date insights and practical advises on how to apply companies’ financial statements for 
decision making. 
Focusing on three user groups — equity, credit and compensation analysts — the authors present a va-

riety of targeted tools and techniques for analysis and interpretation of financial statements. Along with updates of the most 
recent IFRS-accounting standards, this edition also contains new and updated real life examples — many from the Nordic 
countries – helping the readers understand complex issues when analyzing financial statements. 
Student tools such as quizzes and multiple choice questions have been updated, which improve the learning. 
The second edition is filled with expert guidance that students and managers at all levels have to come to trust. 
Features: A four-part themed approach: accounting data, financial analysis, decision-making, and assessment of account-
ing data. - An integrated case study that runs throughout the text. - Mini-case studies throughout the text to show real world 
applications. - Clear and comprehensive figures, featuring actual financial data. 
Supplementary resources are available online at www.fagbokforlaget.no/fsa.
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Rech, Carina (red.) / Trollbunden : John Bauer och den magiska naturen                                     70 
Prins Eugens Waldemarsudde, ISBN 9789186265502, 312 s., indbundet, kr. 699,00 / 559,20

I den nordiska konsten kring sekelskiftet 1900 utgör magisk besjälad natur en fascinerande och 
återkommande tematik. Djupa skogar, dimhöljda ängar och brusande forsar, kom i flera verk 
från denna tid att befolkas av olika naturväsen såsom troll, älvor och Näcken. Intresset för nordisk 
folktro och mytologi bland bildkonstnärer, sammanföll i tid med nationella strömningar, inflytanden 
från symbolismens tankevärld och ett uppsving för nedtecknade sägner och illustrerad sagolitter-

atur. John Bauers fängslande sagoillustrationer presenteras i denna bok i dialog med verk av hans samtida nordiska 
konstnärskollegor, däribland J.A.G. Acke, Agnes de Frumerie, Akseli Gallen-Kallela, Ernst Josephson, Theodor Kittelsen, 
Louis Moe och Hugo Simberg. Angelägna frågeställningar, kopplade till natur, magi och identitet, tematiseras inom den 
nordiska samtidskonsten hos konstnärer såsom Maria Friberg, Elisabeth Henriksson och Tori Wrånes. Denna rikt illustre-
rade publikation har tillkommit i samband med den omfattande utställningen “Trollbunden – John Bauer och den mag-
iska naturen”, som visas på Prins Eugens Waldemarsudde hösten 2020 och vintern 2021. Ett antal framstående experter 
inom konst, litteratur och etnologi ger intressanta perspektiv på folktro och väsen i nordisk konst, sägner och sagor och 
på visualiseringen av en besjälad natur då och nu.  

Caldenby, Claes (red.) / Tiotalets svenska bostad : bostadsarkitektur 2010-2020                          71 
Arkitektur Förlag, ISBN 9789198511277, 240 s., hæftet, kr. 437,00 / 349,60

Det behöver byggas fler och bättre bostäder. Vad tar vi med oss från tiotalet, vad byggdes, för vem 
och hur? I den här boken har vi samlat 25 bostadsprojekt från 2010-talet. En del av dem typiska 
för decenniet, andra mer innovativa undantag eller inspirerande alternativ. Det finns mycket kritik 
att rikta mot tiotalets marknadsstyrda svenska bostadsbyggande. För första gången i den svenska 
bostadens historia , skriver Ola Nylander, byggs det sämre bostäder under 2010-talet än under 
föregående decennier . Men det går att göra bättre. Den här boken är full av exempel på det. Här 

har vi samlat professionell kunskap om bostadsritande. Här finns konkreta och byggda argument för arkitekter, planera-
re och politiker som visar hur en bra bostad kan ritas på 2020-talet.  

Holmqvist, Ivo / Peter Boisen : dansken som präglade Ystad                                                       71 
Makadam Förlag, ISBN 9789170613296, indbundet, kr. 333,00 / 266,40

Under senare hälften av 1800-talet var många danska arkitekter som fått sin utbildning vid Det 
Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn verksamma i Skåne och angränsande landskap. 
De flesta återvände till hemlandet efter fullgjorda uppdrag, men en av dem som blev kvar i Sver-
ige var prästsonen Peter Boisen (1836--1908) från Lolland. Han såg tidigt till att skaffa sig gedigna 
byggnadstekniska kunskaper, och han orienterade sig i arkitekturhistorien under skickliga lärares 
ledning. I nästan femtio år var han verksam i Skåne, från 1868 som Ystads förste stadsarkitekt. 
Samtidigt var han en sträng och fordrande ritlärare vid stadens läroverk och vid Mandelgrens 

slöjdskola. Han var verksam i en expansiv epok där influenser från många olika stilar satte sina spår på byggnader av 
varierande slag, så också på dem han ritade: industrier, hyreshus och privatvillor, kyrkor och kapell, järnvägsstationer, 
affärsbyggnader, sjukhus och allmännyttiga asyler, och en rad officiella byggnader, som tings- och rådhus och inte minst 
en spektakulär teater. I Ystad ersatte han den äldre, osunda korsvirkesbebyggelsen med gediget byggda hus; tack vare 
honom blev den en stenstad. 

Lindqvist, Anna / Tryckt till jul  (2. uppl.)                                                                                     76 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063419, 169 s., indbundet, kr. 428,00 / 342,40

Barndomens jular med dess traditioner och mönstervärld sätter avtryck och präglar oss på många 
sätt. Julmönstren från textilformgivningens glansdagar, främst 1950- och 60-talen, har kommit att bli 
självklara samlarobjekt för nya generationer. Julen har nog aldrig varit så modern som den var då.
I boken Tryckt till jul lyfter kulturhistorikerna Anna Lindqvist och Marie Odenbring Widmark fram 
denna förbisedda formskatt. I denna andra och utvidgade upplaga presenteras 125 formgivare i 
text och framför allt i bild. Boken sätter också in tryckens mönstervärld i ett kulturhistoriskt sam-

manhang och här bjuds på en mönsterkavalkad genom julens motivvärld. Här berättas om vilka formgivarna var, vilka 
textiltryckerier som svarade för mångfaldigandet. Boken är generöst illustrerad med de välkända motiven av lucior, 
tomtar, tomtenissar, brinnande ljus, julgranar, julbord och allt det andra som hör jultiden till.
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Jahr, Ernst Håkon (red.) / Framtidsnorsk - norsk språk i 2050 : Landslaget for 
språklig samling 1959-2019                                                                                              89.55 
Novus Forlag, ISBN 9788283900521, 159 s., hæftet, kr. 236,00 / 188,80

I 2019 var det 60 år sia Landslaget for språklig samling (LSS) blei stifta i 1959. 60-årsjubileet blei feira 
med et seminar om Framtidsnorsk – norsk språk i 2050 på OsloMet 21. september. Foredragshold-
erne var språkforskere og språkbrukere, de fleste med ulike språkpolitiske meninger og holdninger: 
målfolk, riksmålsfolk, samnorsktilhengere og språkpolitisk uavhengige. 
Da Landslaget for språklig samling i 1989 feira 30-årsjubileum, sendte den verdenskjente britiske sosi-
olingvisten og norgeskjenneren professor Peter Trudgill følgende hilsen til jubilanten: 
“I wish LSS all the very best for the next 30 years, and congratulate you on your jubilee! Long may you 

continue your good work as a beacon of sanity in a world full of linguistic prejudice and ignorance!” 
I forbindelse med 60-årsjubileet 2019 fulgte Peter Trudgill opp med denne hilsenen: 
“If 30 years merits congratulations, then 60 years deserves very much more! On behalf of the world of linguistic science, I 
congratulate LSS and thank you very warmly indeed for your many decades of work in support of vernacular language!” 
Vi håper denne jubileumsboka vil stimulere til diskusjon om og interesse for norsk språk generelt og utviklinga av språket 
fram mot 2050 spesielt – dvs. i de neste 30 åra!

Christophersen, Axel / Under Trondheim : fortellinger fra bygrunnen                                   91.15 
Museumsforlaget, ISBN 9788283050875, 415 s., indbundet, kr. 472,00 / 377,60

Under Trondheims gater og bygninger ligger byens historie lag på lag. Brostein, mur og asfalt skjuler 
den spennende fortellingen om våre forfedre og hvordan de levde. Nidarneset ble skapt i møtet mel-
lom elven Nid og den langstrakte Trondheimsfjorden. I begynnelsen var Nidarneset en halvøy dekket 
av busker og strandvegetasjon. I middelalderen lå en av Norges største og viktigste byer her: Nidaros, 
senere kalt Trondheim.
I denne boken er det menneskene på Nidarneset som står i sentrum. Fortellingen starter da de første 

bøndene tar halvøya i besittelse, og fortsetter med fremveksten av bysamfunnet under Olav Haraldsson. Historien ender 
med et innsyn i hverdagslivet mot slutten av middelalderen, omkring 1550. Livet i byen var preget av svartedauden, gjen-
reisning og stadige pestutbrudd. Hvordan formet menneskene Nidarneset? Hvordan kan gjenstander og rester etter hus, 
gater, brønner og brygger si oss noe om Nidarneset og om byens fortid? Med utgangspunkt i fysiske spor fra mer enn 2500 
års liv og virke i elvemunningen viser forfatter og arkeolog Axel Christophersen vei under Trondheim. 
Boken er rikt illustrert med bilder av funn fra bygrunnen og skisser av livet slik det kan ha fortonet seg. Det er nesten så du 
kjenner luktene og hører lydene fra handelsbodene i Kaupmannastretet. Bli med under Trondheim!

Christiansen, Per R. / Brødrene Rygh : fra bygdeliv til nasjonsbygging                                   95.3 
Museumsforlaget, ISBN 9788283051032, 575 s., indbundet, kr. 630,00 / 504,00

Oluf Rygh (1833-1899) - professoren som ble grunnleggeren av norsk arkeologisk forskning, bestyrer 
av Universitetets oldsaksamling samt landets fremste navnegransker med storverket Norske Gaard-
navne, som en arv til det nye, selvstendige Norge. 
Karl Rygh (1839-1915) - arkeologen som gikk i brorens fotspor og brøytet nye veier som museums-
mann og stedsnavngransker, også kjent som overlærer, folketaler, rikspolitiker og markant presse-
mann i Trondhjems Adresseavis. 
Evald Rygh (1842-1913) - juristen som ble borgermester og ordfører i Kristiania, stortingsmann og fi-

nansminister, telefondirektør og banksjef, Nationaltheatrets første styreformann og Holmenkollens “far”, og som virket med 
tyngde i Morgenbladets redaksjon. 
“Brødrene Rygh. Fra bygdeliv til nasjonsbygging” er en trippelbiografi om disse tre brødrene fra Verdal i Trøndelag. Alle 
spilte en vesentlig rolle i norsk akademia, politikk og samfunnsliv i siste del av 1800-tallet. Som pionerer på dels beslekt-
ede, dels ulike områder bidro de på flere måter til nasjonsbyggingen og fremveksten av norsk identitet og Norge som egen 
nasjon. 
Dette er også historien om familien Rygh, der faren Peder Strand Rygh var lensmann i Verdal, og der moren Marie ble 
betegnet som “den beste blant kvinner”. Til familien hørte dessuten søstrene Rikka, Petra og ikke minst den yngste, Gusta, 
som skapte sin egen karriere i Morgenbladet.
Med utgangspunkt i familiemedlemmenes egne brev, i tillegg til et stort arkivmateriale, har forfatter Per R. Christiansen sam-
let historien om brødrene Rygh: tre bygdegutters vei fra hjemgården i Verdal, via Katedralskolen i Trondheim og Universite-
tet i Kristiania, til ledende roller i samtidens sentrale intellektuelle kretser. 
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Stanghelle, Harald / Kongen forteller                                                  99.4 Harald V, konge af Norge 
Kagge, ISBN 9788248926375, 462 s., indbundet, kr. 490,00 / 392,00

I Kongen forteller gir kongen oss sitt unike blikk på Norge. Refleksjoner som får oss til å forstå oss 
selv som mennesker og nasjon. Kongen snakker om forandringene som har funnet sted gjennom hans 
år som prins, kronprins og konge. Disse faller sammen med kong Haralds egen historie.

Landet vårt har i løpet av noen tiår gjennomgått en enorm utvikling. I boka deler kongen sine tanker 
rundt både historien og dagens Norge, og berører tema som miljøvern, religion, likestilling, Forsvaret, 
idrett, familie og 22. juli-tragedien.


