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ALDRING
HVA DU BØR VITE FØR DU BLIR FOR GAMMEL

Bjørn Grinde

INNBUNDET | ILLUSTERT | 349,-
ISBN 978-82-8265-191-2

19. JANUAR

Det er mulig å gjøre noe med aldringsproses-
sen. Spørsmålet er ikke hvor mange år du er, 
eller hvor gammel du ser ut, men hvor langt 
prosessen har kommet. Målet er å dø ung når 
du er gammel! Spørsmålet er hvordan?

Stadig  ere holder det gående. Den forventede 
levealder i Norge har økt fra drøyt 73 år i 1960 
til 82 år i 2015. Våre medisinske og teknolo-

giske framskritt har gjort eldre til en stor og 
viktig del av befolkningen. I dag får folk  est 
mange år som pensjonist der livet dreier seg 
om å gjøre det beste ut av situasjonen. Hel-
digvis kan livet som gammel være utmerket – 
for den som vet å håndtere kropp og sjel.

Aldring hos mennesket dreier seg om en svært 
langvarig prosess. Det går ikke så mange årene 
fra puberteten er ferdig til det begynner å 
bikke litt nedover. Aldring er derfor et tema 
som bør oppta alle som har passert tenårene. 
Behovet for, og ikke minst viljen til, å gjøre noe 
med situasjonen er kanskje større senere i livet; 
men jo før man tar grep, jo bedre blir utfallet. 
Samtidig er det aldri for sent.

Denne boken serverer en kombinasjon av 
kunnskap og konkrete råd. Kunnskap er 
nødvendig for å være i stand til å bedømme 
hvorfor, og hvorvidt, en bestemt anbefaling er 
fornu ig. Råd om helse og livskvalitet er gjerne 
tilpasset gjennomsnittsmennesket, men vi er 
alle forskjellige. Hver og en bør derfor vurdere 
rådene basert på egne særtrekk og sin spesielle 
livssituasjon. Det krever innsikt.

Denne boken er for dem som foretrekker en 
vitenskapelig tilnærming. Den gir ingen lø er 
om et tidløst liv i paradis – verken her på 
jorden eller i himmelen. Boken er for deg som 
ønsker å forstå, ikke bare sluke alle slags råd.

Bjørn Grinde er dr.scient. og dr.philos (UIO) 
i biologi samt studier i antropologi, psykologi 
og pedagogikk. Han har hatt forskerstillinger 
og professorater ved  ere ledende universi-
teter i Norge, USA og Japan, og arbeider nå 
som forskningssjef ved Avdeling for aldring 
og helse, Folkehelseinstituttet. Interesserer seg 
særlig for hvordan evolusjonsprosessen har 
formet mennesket. Tidligere utgitt bøker bl.a. 
på Darwin Press, Spartacus Forlag og Springer.
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NY HELSEPOLITIKK
DET FINNES LØSNINGER

Torgeir Bruun Wyller og 
Heidi Haukelien (red.)

INNBUNDET | ILLUSTRERT | 299,-
ISBN 978-82-8265-152-3

24. JANUAR

Stadig  ere erfarer at dagens helsepolitikk har 
ført til økt byråkrati, overdrevent økonomi-
fokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos 
både helsepersonell og pasienter. 

Dette er bakgrunnen for etableringen av 
foreningen Helsetjenesteaksjonen. Men mange 
blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan 
helsetjenesten kunne vært organisert mer hen-
siktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, 
og det er trolig også grunnen til at politikere 
fra alle partier viker unna, og ikke våger å ta de 
viktige helsepolitiske beslutningene, men over-
later det til byråkratiet og konsulentselskapene.

Heidi Haukelien (f.1959) er sykepleier og 
sosialantropolog (Ph.d). Hun har jobbet som 
sykepleier i kommunal eldreomsorg og på 
medisinsk avdeling i spesialisthelsetjenesten. 
Hun arbeider som koordinator for helse- og 
velferdsforsking ved Telemarksforsking, og 
er styremedlem i Helsetjenesteaksjonen. Hun 
har i over 15 år drevet med forskning, under-
visning og foredrag på temaer som styring av 
helse- og velferdstjenester, politikk, profesjoner 
og kjønn, og har gjennomført en rekke etno-
gra  ske feltarbeid i sykehus og kommunale 
helse- og omsorgsinstitusjoner. Haukelien 
bidro i den siste Makt- og demokratiutred-
ningen med boken Maktens samvittighet. Om 
politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten 
(Vike et al. 2002). 

I denne boken viser 25 eksperter fra helsefag, 
juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning 
at det  nnes alternativer. De analyserer ten-
densene og drivkre ene i dagens helsepolitikk, 
og munner ut i helt konkrete forslag til en-
dringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag 
– hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført 
helsetjenesten på en riktigere kurs. Forslagene 
er konkrete og kontroversielle, og vil derfor 
bidra til å starte en viktig debatt. Boken utgis i 
samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

  

  

Torgeir Bruun Wyller (f. 1960) er professor i 
geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved 
Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, 
og leder for Helsetjenesteaksjonen. Han forsker 
bl.a. på forvirringstilstander og legemiddelbruk 
hos gamle, driver utstrakt undervisnings- og 
formidlingsvirksomhet, og er forfatter av Geri-
atri – en medisinsk lærebok. Han har arbeidet 
klinisk i de  este deler av geriatrien, inkludert 
veiledning i sykehjem. Tidligere har han bl.a. 
arbeidet som fengselslege ved Ila landsfengsel, 
som lege ved Conrad Svendsen Senter som er 
et bofellesskap for multifunksjonshemmede 
døve, og som medisinsk redaktør i Tidsskri  
for Den norske legeforening.
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NORSKE KRIGS-
DEKORASJONER

FOR INNSATS UNDER ANDRE VERDENSKRIG

Kjetil Henriksen, Sindre Weber og 
Eirik Brazier

INNBUNDET | ILLUSTRERT | 399,-
ISBN 978-82-8265-195-0

8. FEBRUAR

Da det tyske angrepet på Norge i april 1940 
brakte andre verdenskrig til landet, fantes 
det ingen levende tradisjon for dekorering av 
personlig innsats i kamp eller andre særlige 
fortjenester av Norges forsvar. Det fantes ingen 
dekorasjoner for slike formål. 

Krigskorset og Krigsmedaljen ble innsti et 

Eirik Brazier er historiker ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge. Han er Ph.d. i historie fra Eu-
ropean University Institute og har blant annet 
publisert  ere vitenskapelige og populær-
vitenskapelige artikler om både det britiske 
imperiet og første verdenskrig. I tillegg har han 
vært medforfatter på bøker som Den mis-
lykkede spionen (2010) og De ukjente krigerne 
(2014).

ved kongelig resolusjon i mai 1941. De første 
tildelinger skjedde samme høst. Dekorering 
opphørte formelt i 1949. Likevel er  ere enn 20 
000 medaljer utdelt i 1980-årene. I alt er det ut-
delt  ere enn 40 000 norske krigsdekorasjoner 
for innsats under andre verdenskrig. Regjerin-
gen gjeninnførte i 2009 krigsdekorasjonene for 
å kunne påskjønne innsats i samtiden. Det ble 
samtidig bestemt at dekorasjonssaker tilknyttet 
andre verdenskrig skulle undersøkes. 

Var det noen som var forbigått ved dekore-
ring på grunn av hemmelighold, manglende 
kunnskap eller politiske forhold? Hva med 
kommunistene, kvinnene og innsatsen i 
nord? Og hva har egentlig gutta på skauen 
fått? Denne boken er resultatet av disse un-
dersøkelsene og søker å besvare slike spørsmål. 

  

  

  

Sindre Weber er historiker. Han har publisert 
artikler i boken Intops: Norske soldater – inter-
nasjonale operasjoner (2012) og i  ere tids-
skri er og magasiner. Han vant Norsk Militært 
Tidsskri s pris for årets beste artikkel i 2015.

Kjetil Henriksen er historiker. Han har pub-
lisert Norsk forsvarssamarbeid med Nederland 
og Sverige – ikke like likevel? (2010) og var 
medforfatter på Et militært universalmiddel 
– Amerikansk ‘Maneuver Warfare’ og norsk dok-
trineutvikling (2007). 

 



4
23 13 69 38 | post@dreyersforlag.no
Oppdatert 23/02/2017

 

TERRORISMENS 
HISTORIE

ATTENTAT OG TERRORBEKJEMPELSE 
FRA BAKUNIN TIL IS

Nikolai Sitter

INNBUNDET | 349,-
ISBN 978-82-8265-179-0

9. FEBRUAR

Angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 
22. juli 2011 satte terrorisme og bekjempelse 
av terrorisme på dagsorden i Norge på en helt 
ny måte. Etter et tiår med fokus på Al-Qaida, 
var dette en sterk påminnelse om at terrorisme 

er et mangfoldig fenomen. I mer enn halvan-
net århundre har det vært en utfordring for 
demokratier å bekjempe denne formen for 
politisk vold.

Moderne terrorisme begynte for alvor etter 
at Alfred Nobel oppfant dynamitten i 1862. 
Denne nye teknologien gjorde det mulig å 
drepe eller skade i et mye større omfang enn 
angrep med skytevåpen. Når dette ble kombin-
ert med nye radikale ideologier og en kommu-
nikasjonsrevolusjon i form av masseproduserte 
aviser, ble det mulig for små grupper å nå et 
stort publikum. 

Hovedtemaene i boken er hva som motiver-
er terrorister, hva terroristgrupper forsøker å 
oppnå, og ikke minst, hvordan terrorisme best 
kan bekjempes. Boken tar for seg en rekke 
eksempler fra Europa, USA, Sør-Afrika og 
Midtøsten for å belyse mangfoldet i terrorisme 
som strategi, så vel som styrker og svakheter 
med forskjellige måter å bekjempe terrorisme 
på. Nesten alle terrorister forsøker å provosere 
stater til å overreagere – men historien viser at 
det  nnes smartere alternativer.

Nicolai Sitter (f. 1969) er professor i politisk 
økonomi ved Handelshøyskolen BI og pro-
fessor i public policy ved Central European 
University i Budapest. Han har Ph.d fra Lon-
don School of Economics and Political Science, 
og har publisert en rekke artikler om partipoli-
tikk, nasjonalisme, borgerkrig og terrorisme, 
så vel som  re bøker om europeisk integrasjon, 
markedsregulering og energipolitikk.
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KJØPESENTER-
LANDET

PLANLAUS NORSK STADUTVIKLING

Ronny Spaans

INNBUNDET | ILLUSTRERT | 399,-
ISBN 978-82-8265-144-8

2. MARS

Noreg har eit ekstremt forhold til kjøpesenter. 
Vi har det største talet kjøpesenterkvadrat-
meter per innbyggjar i Europa. Fordelar vi 
talet kvadratmeter til innbyggjarane i landet, 
vil kvar innbyggjar få nesten éin kvadrat-
meter kvar. Nestemann på lista, Sverige, har 
halvparten så mange kjøpesenterkvadratmeter 
som oss. Samtidig er vi det landet med  este 
bilbaserte kjøpesenter utanfor bysentrum. Det 
samla salsarealet til kjøpesenter i Noreg har i 
tillegg nærast dobla seg på ti år.

- Ein vedvarande katastrofe, kallar ekspertar 

denne trenden, for kjøpesenterutviklinga fre-
mjar bilbruk og hindrar mjuke tra  kantar og 
kollektivtra  kk.

Journalist og forfattar Ronny Spaans har besøkt 
34 byar og bygdebyar og teke denne utviklinga 
på pulsen. Han har òg undersøkt andre trendar 
i stadutviklinga som skaper debatt: utbygging 
av kulturhus og sjøsider.

Noreg er i ein av dei største arkitektoniske om-
formingsprosessane i historia. Diskusjon om 
 ordbyen Oslo har vore framme i riksmedium. 
Men debatten om stadutvikling på mindre 
stader har det vore stilt om. Ikkje eingong 
utvik linga av den nye bydelen i Trondheim, 
Brattøra, har vore diskusjonstema.

Denne boka går inn på desse trendane og viser 
at det er all grunn rope varsku, for utviklinga 
gjer noko med Noreg. Vi er i ferd med å misse 
den tradisjonelle norske bygdebyen, slik vi 
kjenner han – ei samling av småskala, intime 
trehusgater.

 

Ronny Spaans (f. 1976) er kulturredaktør og 
journalist i Dag og Tid. Ved sida av litteratur 
har Spaans som journalist særleg hatt fokus 
på arkitektur og stadutvikling i Noreg. Han 
har ein doktorgrad frå Universitetet i Oslo på 
ei avhandling om litteratur og handel i den 
nederlandske gullalderen på 1600-talet. Han 
har tidlegare gjeve ut ei diktsamling, Svalene 
i Lisboa (2008) og ei essaysamling om forfat-
tarskapen til Olav H. Hauge, Tid å hausta inn 
(2008).
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DEN LANGE 
OPPTUREN

NORSK HISTORIE 1945―2015

Finn Olstad

INNBUNDET | ILLUSTRERT | 399,-
ISBN 978-82-8265-194-3

10. MARS

I Den lange oppturen forteller Finn Olstad 
historien om Norge siden 1945. Han gir oss 
de viktigste hendelsene og hovedlinjene i den 
norske samfunnsutviklingen i tiden etter andre 
verdenskrig. 

I denne brede fortellingen plasserer han den 
norske historien i en større europeisk og 

Finn Olstad er dr.philos og har tidligere 
skrevet  ere bøker om arbeiderbevegelsens his-
torie, samt om idrettshistorie og lokalhistorie. 
Blant hans seneste utgivelser er Einar Gerhard-
sen — en politisk biogra   (1999), Fotball! Norg-
es Fotballforbund 100 år sammen med Mattis 
Goksøyr, bind 1 av Norsk Sjømanns forbunds 
historie, Vår skjebne i vår hånd (2006) og Fri-
hetens århundre — norsk historie gjennom de 
siste hundre år (2010).
  

verdenshistorisk kontekst, fra gjenreisningen 
av et utarmet og krigsherjet Europa til den ak-
selererende globaliseringen og internasjonale 
integreringen vi opplever i dag. Den viser hvor-
dan forandringene i denne perioden stort sett 
kommer utenfra, og hvordan Norge i mange 
tilfeller har vært som en kasteball for sterkere 
kre er.

Boken trekker sammen store, kompliserte 
forløp og gir en lett tilgjengelig oversikt over 
Norges historie de siste 70 årene.
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TURGUIDE TIL GRAN 
CANARIA SØR

Anita og Birger Løvland

HEFTET | ILLUSTRERT | 299,-
ISBN 978-82-8265-182-0

ULTIMO MARS

Anita og Birger Løvlands turguider er blitt 
velkjente for nordmenn som går turer i  ell- og 
kystområdene i sydligere strøk. Deres bøker 
om Kanariøyene, Mallorca, Azorene og Madei-
ra har fått mange til å oppdage de utrolig  otte 
turmulighetene som  nnes på disse øyene. 

Turguide til Gran Canaria kom i 2012, med 34 
turer over hele øya. Noen hundre km turer de 

siste årene, først og fremst omkring områdene 
på sørsiden av øya der nesten alle turistene bor, 
har ført til at de nå har laget en Turguide til 
Gran Canaria Sør, med 35 helt nye turer.

I hovedsak dekkes kyststrekningen mellom 
Puerto de Mogán og Bahía Feliz i sør og Roque 
Nublo i nord. Innen denne kakestykkeformede 
delen av Gran Canaria kan  det turglade ekte-
paret by på en spennende og variert turmeny. 
Alle turene er beskrevet med nøyaktige turom-
taler, bilder og kart. Noen turer tar et par timer, 
andre er lange dagsturer, som krever god fysisk 
form. De kan alle med rette kalles for kortreiste 
turer, da de ligger nær turistområdene i sør — 
og også at de er "sett med norske øyne og gått 
med norske bein". 
 
GOD TUR!

Anita og Birger Løvland er har skrevet van-
drebøker for sydlige strøk og Norge i mer enn 
15 år. De jobber som henholdsvis fysioterapeut 
og lege.
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TURIST I UTOPIA
EN REISE I IDEOLOGI OG ALBANSK LANDSSKAP

Rune Ottosen

INNBUNDET | ILLUSTRERT | 349,-
ISBN 978-82-8265-197-4

MEDIO APRIL

Dette er en bok om reiser. Faktiske reiser og 
mentale reiser. For unge revolusjonære fra hele 
Europa, inkludert Norge, var Albania fra slut-
ten av 1960-tallet et valfartssted og et studieob-
jekt for revolusjonære drømmer. 

Dette er en bok om forfatterens egne reiser som 
politisk turist og kader i AKP på 1970-tallet 
og nye reiser med kritisk selvre  eksjon etter 
kommunismens fall. Han har intervjuet tid-
ligere politiske fanger som de politiske turis-
tene på 1970-tallet ikke møtte. Snakket med 
vanlige mennesker om deres liv før, under 
og etter diktaturets fall i 1990. Det er også en 
reise i Albanias historie som viser at autoritære 
trekk fra kommunismen lever videre under en 
demokratisk fasade i dagens Albania. 

Turistreiser i regi av Vennskapssambandet 
Norge-Albania ble arrangert over samme lest 
fra år til år fra slutten av 1960-tallet til begyn-
nelsen av 1980-tallet. Reisemålet var av ml-
ere karakterisert som ”sosialismens fyrtårn i 
Europa”. Mange tusen nordmenn var med på 
disse reisene til Albania. Det grunnleggende 
spørsmålet i denne boka er dette: Hvordan 
kunne tusenvis av norske revolusjonære støtte 
og beundre regimet til Enver Hoxha som var et 
brutalt diktatur med fengsling og henrettelser 
av politiske fanger?

Rune Ottosen (f. 1950) er statsviter og journal-
ist, og fra 1996 ansatt ved journalistutdannin-
gen, Høgskolen i Oslo, der han ble professor i 
1999. Han var ansatt som informasjonsleder og 
forsker på PRIO, Institutt for fredsforskning, 
fra 1989–1993. Ottosen var leder for Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening 
(2001–2005) og er nestleder i Norsk presse-
historisk forening. Ottosen har blant annet 
skrevet bøkene Norsk pressehistorie (2002, med 
Lars A. Røssland og Helge Østby), I journal-
istikkens grenseland: journalistrollen mellom 
marked og idealer (2004), og VG, Saddam og 
vi. Et kritisk blikk på nyhetsdekning av krig og 
kon  ikt (2009). Han har også redigert bøkene 
Journalistikk i en digital hverdag (2008, med 
Arne H. Krumsvik) og Krigens retorikk: me-
dier, myter og kon  ikter etter 11. september 
(2002, med Elisabeth Eide). I 2014 fulgte Eide 
og Ottosen opp med antologien: Den lengste 
krigen. Mediedekningen av krigen i Afghani-
stan. I 2010 var han en av  re bindredaktører 
i historie verket Norsk presses historie 1660—
2010.                      
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HOLOCAUST I 
NORGE

REGISTRERING, DEPORTASJON 
OG TILINTETGJØRELSE

Bjarte Bruland

INNBUNDET  | 399,-
ISBN 978-82-8265-142-4

PRIMO MAI

I april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Med 
seg hadde okkupantene sin anti-jødiske poli-
tikk. Enkelte jøder ble internert og mishand let; 
andre ble satt under uhyrlig press. Men det ble 
nølt med å innføre de samme tiltak som i andre 
okkuperte land. Jøder ble ikke systematisk 
påført restriksjoner og utskillelse som ellers 
i Vest-Europa. Først i januar 1942 ble jødene 
i Norge registrert og deres legitimasjonskort 
påstemplet en rød "J".

Da anslaget mot jødene kom på høsten det 
året, var det dødelig eff ektivt. Det første sys-
tematiske skritt mot deportasjon ble tatt i 
Trondheim under unntakstilstanden der i 
begynnelsen av oktober. Siden fulgte to store 
aksjoner mot alle personer med "J"–stemplede 
legitimasjonskort. Deportasjonen var ment å 
følge umiddelbart.

Hva utløste aksjonen mot jødene i Norge? 
Hvordan fungerte samarbeidet mellom okku-
panten og kollaboratørene under aksjonen? 
Hvorfor ble aksjonene høsten 1942 så eff ektive 
at 53% av de registrerte jøder ble deportert? På 
den annen side: Hvem var det som hjalp jøder 
som forsøkte å komme seg ut av overgripernes 
grep? Disse spørsmålene søker forfatteren å 
 nne svar på.

Denne boka er resultat av mange års forskning. 
For første gang blir Holocaust i Norge presen-
tert i sammenheng med hendelsene i Vest-Eu-
ropa. Førstehånds kildemateriale fra arkiver 
i inn- og utland står sentralt når forfatteren 
trekker sine konklusjoner.

Bjarte Bruland (født 11. april 1969) er his-
toriker og direktør ved Jødisk museum Trond-
heim. Han har forsket på deportasjonene og 
utryddelsen av de norske jødene under andre 
verdenskrig og har skrevet  ere historiske verk 
om dette. Bruland var medlem av Skarpnes-ut-
valget i perioden 1996–1997. Bruland var lenge 
faglig ansvarlig ved Jødisk Museum i Oslo.
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LITTERÆRE 
 KRETSLØP

BIDRAG TIL EN NORSK BOKHISTORIE FRA 
MAURITS HANSEN TIL GUNVOR HOFMO

Ståle Dingstad og 
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

INNBUNDET | ILLUSTRERT | 449,-
ISBN 978-82-8265-177-6

MEDIO MAI

Et litterært verk som har fått status som 
klassiker, er gjerne kommet ut i en rekke for-
skjellige utgaver. I denne boka vier vi oppmerk-
somheten til sentrale forfatterskap og noen av 
de mest kjente verkene i norsk litteratur gjen-
nom de siste 200 årene. Hovedvekten i bokas 
fremstillinger ligger på de betydningsbærende 
forskjellene mellom ulike utgaver av litterære 
klassikere av følgende forfattere: Maurits 
Hansen, Asbjørnsen og Moe, Camilla Collett, 
Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Arne 
Garborg, Amalie Skram, Knut Hamsun, Olav 
Duun, Cora Sandel, Aksel Sandemose, Tarjei 
Vesaas,  orbjørn Egner, Olav H. Hauge og 
Gunvor Hofmo. Mens de tradisjonelle norske 
litteraturhistoriene gjerne har konsentrert seg 
om historiene i bøkene og noen åndshistoriske 
strømninger fra kulturlivet, har vi konsentrert 
oss om historiene om bøkene og tekstene og 
de økonomiske og materielle betingelsene for 
produksjonen, distribusjonen og resepsjonen 
av dem.

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy er førsteaman-
uensis i norsk litteraturvitenskap ved Høgsko-
len i Sørøst-Norge. Hennes siste bokutgivelse 
er «Eit dikt vert aldri ferdig». Teksthistorien til 
Olav H. Hauges dikt (2016). 
  

  

Ståle Dingstad er professor i nordisk litter-
atur ved Universitetet i Oslo. Har gitt ut Den 
smilende Ibsen. En studie i Henrik Ibsens forfat-
terskap (2013) og Hamsuns strategier. Realisme, 
humor og kynisme (2003). 
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I Norge er det funnet over 24 000 mynter fra 
perioden ca. 1050–1319. Myntfunnene utgjør 
utgangspunktet for mye av vår kunnskap om 
mynt, penger og økonomiske forhold i Norge i 
denne formative perioden i norsk middelalder-
historie, o e referert til som Norges storhetstid. 

Denne boken inneholder et corpus over alle 
kjente norske myntfunn fra perioden, et inn-
samlingsarbeid som ble påbegynt i 1877 gjen-
nom systematiske registreringer av Laurentius 
B. Stenersen, den gang leder for Universitetets 
Myntkabinett. I denne boken blir myntfunnene 
for første gang presentert samlet.

Myntfunn fra skatter, fra kirkegulv, gravgods, 
stolpehull i stavkirker, borganlegg og kongs-
gårder, byer og markedsplasser er gjort av 
arkeologer, metallsøkere og andre. Sammen 
med historiske og arkeologiske kilder danner 
myntene utgangspunkt for diskusjoner av 
mynt bruk og myntenes utbredelse og betyd-
ning i middelaldersamfunnet. 

Hvor monetarisert var Norge i middelalderen? 
Var penger en forutsetning for byutvikling og 
kirkeorganisasjon, eller var kirken og byen 
drivkre er for myntbruk? Hva var forholdet 
mellom norsk og utenlandsk valuta i omløp? 
Hvor var arenaene for myntbruk? Eksisterte 
det en ressurskrise i det 12. århundre? 

Boken er ledsaget av kart som viser utbredelsen 
av myntfunn nasjonalt, fylkesvis og lokalt. 

Svein  H. Gullbekk (f.1967) er professor i 
numismatikk ved Kulturhistorisk museum, 
Universitetet i Oslo. Han har skrevet om mynt- 
og pengehistorie i en rekke bøker og artikler, 
bl.a. Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i 
middelalderen (2009) og Money that changed 
the world (2014). Han er kurator i utstillings-
prosjektet «Ja vi elsker frihet» og leder for 
forskningsprosjektet «Religion and Money: 
Economy of Salvation in the Middle Ages» som 
er  nansiert av NFR (Norges Forskningsråd).
  

  

Anette Sættem (f. 1972) er magasinforvalter 
med ansvar for den numismatiske samlingen 
og antikksamlingen ved Kulturhistorisk mu-
seum i Oslo og har lang erfaring med forvalt-
ning av myntfunn. Sættem har vært del av en 
rekke utstillingsprosjekter og er for tiden med 
i forskningsprosjektet «Religion and Money: 
Economy of Salvation in the Middle Ages». 
Hun har vært ansatt ved museet siden 1997. 


