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Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år                      *Pris Kr 150 pr ex, 5  for 4

Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. Universitetsforlaget 1979-1985. 18 fylkesbind. (Under revisjon).  
Denne katalogserien gir oversikt over utrykte norske kart eldre enn 1900 som oppbevares i sentrale institusjoner i 
Norge og Norden. Dessuten er gårdskart fra det tidligere Jordskifteverket tatt med fram til ca.1970. Katalogen gir 
følgende opplysninger om hvert kart: område, målestokk (hvis den er kjent), datering og oppbevaringssted. Gårds-, 
herreds- og bykart er ordnet etter herredsinndelingen i Oluf Rygh, Norske Gaardnavne og kommuneinndelingen 1980. 
Spesialtegnede kart som viser disse inndelingene for alle fylkene er samlet i bind 18. 
(Se også Skrifter nr. 9).

Skattematrikkelen 1647              *Pris Kr 150 pr ex, 5  for 4
Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Universitetsforlaget, 1969-1978. 2. 
utg. NLI 1992-1995. 17 fylkesbind.
Skattematrikkelen 1647 er av grunnleggende verdi for arbeidet med økonomisk og 
sosial historie i eldre tid. Den kartlegger bl.a. bosetningen på landsbygda i Norge ved 
midten av 1600-tallet. Det gis viktige opplysninger om hver enkelt gard: gardsnavn, 
navn på brukerne, navn på eierne, eiernes skyld, bygselrådig eier, skatt og årsak til ev. 
ubetalt skatt. Skattematrikkelen kan også omfatte andre skattytergrupper som husmenn, 
strandsittere, jekteeiere, drenger osv. Hvert bind har utførlige steds- og personregistre. I 
stedsnavnregistrene har gardsnavnene fått en modernisert skriftform som har vist seg å 
bli retningsgivende. (Se også Skrifter nr. 7). 

Norske kongebrev med innlegg. Regester. 1660-1703
Pris samlet: Bind 1-7 kr. 1500. Bind 4-7 kr. 800
Red. Rolf Fladby, Sølvi Sogner og Gunvor Foslie. NLI 1967-1995. 7 bind. 
Denne serien består av korrespondanse mellom sentraladministrasjonen i 
København og embetsverk og undersåtter i Norge. En vesentlig del av denne 
korrespondansen er bevart i protokollene Norske Tegnelser og Norske Missiver 
og i serien Norske Innlegg. Innleggene inneholder brev fra allmue, borgere 
og embetsmenn som søker kongen om hjelp, om godkjenning av skjøter 
og testamenter, om tillatelse til ekteskap, om kall og embeter, memorialer, 
innstillinger m.m. Det er laget korte utdrag (regester) i kronologisk rekkefølge av 
kongebrevene med tilhørende innkomne brev. Alle bind har fyldige saks-, steds- 
og personnavnregistre. (Se også Skrifter nr. 26).

Lover om offentlig skifte i Norge                         *Pris kr. 150
Red. Harald Winge. NLI 1997. 80 s. ISBN 82-90176-87-2.
Lovsamlingen inneholder alle bestemmelser om offentlig skifte i Norge fra 1500-tallet til 
1800-tallet. 1900-tallets lovgivning er ikke inkludert. 

5 ex ved kjøp av 4 ex bortsett fra Norske kongebrev.
* Ekspedisjonsgebyr og porto kr. 200 kommer i tillegg for ordre under kr 600.

Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt           *Pris Kr. 150 pr ex, 4 for 4 
ISSN 0802-720X 
        
7. Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647
* Ekspedisjonsgebyr og porto kr. 200 kommer i tillegg for ordre under kr 600Red. Rolf Fladby og 
Harald Winge. 1. utg. Universitetsforlaget 1980. 2. utg. NLI 1991. 72 s. ISBN 82-90176-41-4. 
Artiklene i dette skriftet gir dels bakgrunnsstoff og kildekritisk vurdering av skattematrikkelen (se 
under Kildeutgaver), dels innføringer i historiske forhold som det er viktig å kjenne for alle som 
skal bruke denne kilden. Publikasjonen inneholder dessuten spesialtegnede kart som viser den 
administrative inndelingen i 1647 og ca. 1970 for hvert fylke. 

14. Lokal samtidshistorie
Red. Rolf Fladby, Lars Thue og Harald Winge. NLI 1983. 121 s. ISBN 82-90176-13-9. 
Rapport fra et NLI-seminar som drøftet problemer med og muligheter for å skrive lokalhistorie opp til 
den nærmeste fortid. 

18. Tingbok for Finnmark 1620-1633
Red. Hilde Sandvik og Harald Winge. NLI 1987. 385 s. ISBN 82-90176-27-9. 
Boka gjengir de to eldste bevarte rettsprotokollene for fylket. Gjennom rettsreferater og 
vitneforklaringer kommer både økonomiske, sosiale, kulturelle og administrative forhold fram. 
Skriftet har oversikter over tingsamlinger og øvrighetspersoner, over hvilke lover som anvendes og 
over de åpne brev og missiver som forkynnes på tingene, i tillegg til saks- og stedsregister.

19. Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758
Red. Rolf Fladby. NLI, Oslo 1988. 124 s. ISBN 82-90176-31-7. 
Boken er en blanding av dagbok, selvbiografi og økonomiske notater som skriver seg fra Hans 
Andreas Hjort, sokneprest i Gjerdrum fra 1713 til 1758. Ved siden av å være prest, var han 
også opptatt av drifta av prestegarden han var bonde. Hjorts bok er lokalisert til Romerike, men 
opptegnelsene gir så mye av generell interesse om økonomiske, sosiale og kulturelle forhold i sin 
samtid, at publikasjonen vil glede mange. Den er forsynt med forklarende noter, navn- og sakregister.

21. Lover og forordninger 1537-1605. Norsk lovstoff i sammendrag
Red. Harald Winge. NLI 1988. 314 s. ISBN 82-90176-33-3. 
Redaktøren har tatt sikte på å få med alle vanlige forordninger som angikk hele eller deler av landet, 
ned til enkeltbygder og -byer, samt retterbøter fra herredagene, skattebrev og en rekke kongebrev stilet 
til enkeltpersoner, men med konsekvenser for et distrikt eller en befolkningsgruppe. Forordningene er 
gjengitt i regestform, dvs. forkortet og språklig modernisert. Boka har saks- og stedsnavnregister.

22. Tingboka som kilde. En seminarrapport
Red. Liv Marthinsen. NLI 1990. 2. utg. 1991. 90 s. ISBN 82-90176-46-5. 
Tingbøkene gir gjennom sine utførlige referater av anklager, vitneprov og saksgang god innsikt i 
økonomiske, sosiale og kulturelle forhold på 1600- og 1700-tallet. Tingbokmaterialet er imidlertid 
svært omfattende, til dels vanskelig å lese, og uten registre. Seminarrapporten drøfter hvordan kilden 
kan gjøres lettere tilgjengelig og utnyttes av flere. (Se også Småskrift nr. 14).

25. Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet
Red. Liv Marthinsen og Harald Winge. NLI 1991. 183 s. ISBN 82-90176-44-9. 
Publikasjonen tar sikte på å skjerpe bevisstheten om lokalsamfunnenes komplekse og heterogene 
karakter. Artiklene retter oppmerksomheten mot samspill og motsetninger mellom ulike grupper i 
bygdesamfunnet. Mangfoldet av interesser, og konfliktene og alliansene mellom dem, tegnes med 
utgangspunkt i forskjellige temaer fra ulike norske lokalsamfunn. 
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26. Thi byde og befale vi. Riksstyrets norske korrespondanse under Christian 5. 1670-1699
Av Rolf Fladby. NLI 1991. 128 s. ISBN 82-90176-45-7.
Analyse av Danske Kansellis korrespondanse angående Norge og norske forhold i perioden 1670-
1699. Kanselliet besørget mesteparten av riksstyrets korrespondanse med Norge, og dets arkiv 
utgjør derfor en hovedkilde for gransking av den gjensidige kommunikasjonen mellom riksstyret i 
København og norsk sentral og lokal forvaltning. Boka har fyldige registre.

27. Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550-1750
Red. Harald Winge. NLI 1992. 214 s. ISBN 82-90176-50-3. 
Det er alminnelig antatt at det foregikk en siviliserings- eller disiplineringsprosess i disse 
århundrene, kjennetegnet ved en økende offentlig innblanding i individets og lokalsamfunnets liv. 
Denne rapporten, fra et nordisk seminar i 1991, tar opp temaet med vekt på de lokale konsekvensene 
og lokalsamfunnets reaksjoner.

28. Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år
Artikkelsamling av Rolf Fladby. NLI 1994. 204 s. ISBN 82-90176-74-0. 
Her publiseres noen av Rolf Fladbys mindre arbeider. Omtrent halvparten av disse bygger på 
populærvitenskapelige foredrag eller er skrevet for lokale årbøker. Den andre halvparten er skrevet 
for norske og internasjonale vitenskapelige fora. Utvalget av artikler er gjort av ham selv. Boka 
inneholder også en bibliografi ved Gunvor Foslie over hans arbeider fram til 1994.

30. Fantefortegnelsen 1862
Red. Harald Winge. NLI 1995. 143 s. ISBN 82-90176-79-1. 
Instituttet har tidligere utgitt en «fantefortegnelse» fra 1845 (se Småskrift nr. 10). Begge 
fortegnelsene er satt opp av Eilert Sundt. Oversikten fra 1862 gjelder strekningen mellom Stavanger 
og Skien, og den gir fyldige opplysninger om de enkelte familiene. (Se også Småskrift nr. 7).

35.  Lokalhistorie – seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne. Et utvalg fra hans 
forfatterskap
Red. Margit Løyland. NLI 2000. 218 s. ISBN 82-90176-93-7.
Artikkelsamlingen gjengir noen av Harald Winges analyser av utviklingen innenfor det 
lokalhistoriske fagfeltet. Artiklene gir innsyn i fagets metoder og problemstillinger og viser den 
lokalhistoriske litteraturens omfang og mangfold. Samtidig uttrykker de Winges vyer for den 
fremtidige utformingen av småsamfunnsstudier.

37. Framtid for den lokale fortida? Norsk lokalhistorie ved millenniumsskiftet. Status og 
framtidsperspektiv
Red. Margit Løyland. NLI 2001. 144 s. ISBN 82-90176-94-5.
I 2000 arrangerte Landslaget for lokalhistorie (LLH) og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) 
seminar om lokalhistoriens plass i dagens samfunn. Hvem definerer innholdet og hvem har nytte av 
resultatene? Hva slags framtidsutsikter finnes for denne type historiearbeid? Hvor står vi – og hvor 
går vi?
 

39. Alt mellom himmel og jord. Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet
Red. Hans Hosar. NLI 2003. 198 s. ISBN 82-90176-96-1.
Den felles kjernen i denne seminarrapporten er forholdet mellom ånd og materie i historien. Religion, 
prest og kirke i lokalsamfunnet er forskningsfelt for mange faggrupper og innlederkollegiet hadde et 
tverrfaglig preg, noe som gir bokas tema en bred belysning. 

40. Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede
Red. Ola Alsvik. NLI 2004. 244 s. ISBN 82-90176-98-8.
Seminarrapporten retter søkelyset dels mot møtet mellom lokalsamfunnet og det fremmede, 
dels mot hvordan lokalhistorien som forskningsgren har behandlet det fremmede. Outsiderne og 
innflytterne, vandrerne og innvandrerne er alle bærere av nye tenkemåter og nye væremåter. Hvilke 
utfordringer gir dette for framtidens lokalhistoriske forskning?

41. Musikk, identitet og sted 
Red. Ola Alsvik. NLI 2005. 294 s. ISBN 82-8186-000-6.
Denne seminarrapporten tar opp forholdet mellom musikk og samfunn. Artiklene belyser hvordan 
musikken er blitt brukt for å skape sosial tilhørighet, markere grenser og bekrefte identitet innen 
viktige samfunnsbevegelser som lekmannskristendom, avholdsbevegelse og arbeiderbevegelse. 
Dessuten viser den hvordan global og lokal kultur møtes i musikken. 

42. Råd, ressurs og rettleiing : NLI gjennom 50 år
Red. Knut Sprauten. NLI 2006. 147 s. ISBN 82-8186-001-4.
Boka gir en oversikt over NLIs sentrale arbeidsoppgaver som konsulenttjeneste og rådgiving for  
alle som arbeider med lokal- og regionalhistorie i tillegg til å være et dokumentasjonssenter for 
faglitteratur, kildeutgivelser, bibliografier og lokalhistorisk forskning. 

42. Lokale tråder - tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie 
Red. Ragnhild Hutchison. NLI 2006. 129 s. ISBN 82-8186-002-2.
Artikler fra et seminar i samarbeid med Norsk Folkemuseum med fokus på betydningen av  
tekstiler og tekstilarbeid i lokalsamfunnet, både som inntektskilde, sosial indikator og kulturelt  
fenomen. Temaet er belyst fra praktiske og teoretiske vinkler

Småskrifter fra Norsk Lokalhistorisk Institutt.  Kr. 150 pr ex.
ISSN 0802-7196

B7. Folk og fant. Navnelister i folketellingsmaterialet 1815-1855
Red. Anna Tranberg. NLI 1986, 3. utg.1994. 62 s. ISBN 82-90176-73-2. 
Folketellingene 1815, 1825, 1835, 1845 og 1855 er numeriske, men det finnes likevel en del 
grunnlagsmateriale i form av navnelister lignende dem vi kjenner fra 1801 og 1865, og de er 
gjengitt i denne publikasjonen. (Se også Småskrift nr. 10 og Skrifter fra NLI nr. 30).

B10. Fantefortegnelsen 1845
Red. Harald Winge. NLI 1986, 2. utg.1992. 70 s. ISBN 82-90176-51-1. 
Opplysninger innhentet fra sokneprestene i 1845 gir en oversikt over registrerte ”fanter” eller 
omstreifere. Her er oppgitt navn, alder, ev. familieforhold og levebrød. Personene er oppført 
prestegjeldsvis. Boka har person- og stedsnavnregister. (Se også Småskrift nr. 7 og Skrifter nr. 30).

5 ex ved kjøp av 4 ex bortsett fra Norske kongebrev.
* Ekspedisjonsgebyr og porto kr. 200 kommer i tillegg for ordre under kr 600
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Oversikt over publikasjoner fra Norsk lokalhistorisk institutt med priser
                                                     5 ex ved kjøp av 4 ex bortsett fra Norske kongebrev. 
Tittel                                                                                                                                                                             Pris* 

Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år 
Bind 1 Østfold 150
Bind 5 Buskerud  150
Bind 7 Telemark  150
Bind 8 Aust-Agder 150
Bind 9 Vest-Agder 150
Bind 10 Rogaland 150
Bind 11 Hordaland 150
Bind 12 Sogn og Fjordane 150
Bind 13 Møre og Romsdal 150
Bind 14 Sør-Trøndelag 150
Bind 15 Nord-Trøndelag 150
Bind 16 Nordland 150
Bind 18 Tilleggsbind 150

 
Skattematrikkelen 1647 
Bind 1 Østfold 150
Bind 2 Akershus 150
Bind 3 Hedmark 150
Bind 4 Oppland 150
Bind 5 Buskerud 150
Bind 6 Vestfold 150
Bind 7 Telemark 150
Bind 8 Aust-Agder 150
Bind 9 Vest-Agder 150
Bind 10 Rogaland 150
Bind 11 Hordaland 150
Bind 12 Sogn og Fjordane 150
Bind 13 Møre og Romsdal 150
Bind 14 Sør-Trøndelag 150
Bind 15 Nord-Trøndelag 150
Bind 16 Nordland 150
Bind 17 Troms og Finnmark 150

5 ex ved kjøp av 4 ex bortsett fra Norske kongebrev.
* Ekspedisjonsgebyr og porto kr. 200 kommer i tillegg for ordre under kr 600

Norske kongebrev
Selges som sett:                                                                            *Pris samlet: Bind 1-7 kr. 1500. Bind 4-7 kr. 800 
Bd. I (Hefte 1-6) 1660-1670 Kongebrev under Fredrik III - hefte 1-6 
Bd. II (Hefte 1-5) 1670-1680 Kongebrev under Christian V - hefte 1-5
Bd. III (Hefte 1-4) 1681-1685 Kongebrev under Christian V - hefte 1-4 
Bd. IV 1686-1689 Kongebrev under Christian V.  
Bd. V 1690-1694 Kongebrev under Christian V.  
Bd. VI 1695-1699 Kongebrev under Christian V 
Bd. VII 1699-1703 Kongebrev under Fredrik IV.  

           
Pris*  
Lover om offentlig skifte i Norge 150
 
Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt 
7. Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647 150
14. Lokal samtidshistorie 150
18. Tingbok for Finnmark 1620-1633  150
19. Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758 150
21. Lover og forordninger 1537-1605. Norsk lovstoff i sammendrag  150
22. Tingboka som kilde. En seminarrapport 150
25. Bygdesamfunnet - en sammensatt helhet 150
26. Thi byde og befale vi. Riksstyrets norske korrespondanse under Christian 5. 1670-1699 150
27. Lokalsamfunn og øvrighet ca 1550-1750 150
28. Småsamfunn og storsamfunn. Bidrag til norsk historie gjennom 3-4 hundre år 150
30. Fantefortegnelsen 1862 150
35.   Lokalhistorie – seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne.  

Et utvalg fra hans forfatterskap 150
37.  Framtid for den lokale fortida? Norsk lokalhistorie ved millenniumsskiftet.  

Status og framtidsperspektiv 150
39. Alt mellom himmel og jord. Religion, prest og kirke i lokalsamfunnet 150
40. Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede 150
41. Musikk, identitet og sted 150
42. Råd, ressurs og rettleiing : NLI gjennom 50 år 150
43. Lokale tråder - tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie 150

 
Småskrifter fra Norsk Lokalhistorisk Institutt 
B7. Folk og fant. Navnelister i folketellingsmaterialet 1815-1855 150
B10. Fantefortegnelsen 1845 150

5 ex ved kjøp av 4 ex bortsett fra Norske kongebrev.
* Ekspedisjonsgebyr og porto kr. 200 kommer i tillegg for ordre under kr 600
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Skabos gate 15, 3040 Drammen
Oslokontor: Bygdøy Allé 21, 0252 Oslo

Tlf: 41 31 77 22. Mail: post@bokstavogbilde.no

Vi har produsert mange hundre bøker. 
Les hva kundene sier:
Hol historielag oppdaga Bokstav og bilde ved en tilfeldighet 
og det ble et lykketreff. Imøtekommende, proff  til tåspissene 
og å stole på. Hva mer kan en forvente? En samarbeidspart-
ner vi kommer til å bruke mer.
Knut Medhus, Hol historielag

Sollia forlag bruker Boktsav og Bilde as som grafisk leveran-
dør, og har hatt  daglig leder Arne Kjeldstadli som ansvarlig 
leverandør siden 1992.
Forlegger Bjørn Brænd

Grieg Medialog har lenge benyttet Bokstav og Bilde as som 
sim hovedleverandør på trykk og innbinding. Rask og pålitelig 
service, samt gode priser gjør at vi fortsetter med det.
Espen Moe-Nilssen, Grieg Medialog

Vår erfaring med Bokstav og Bilde as er god og rask service, 
konkurransedyktige priser, evne til å strekke seg og alltid et 
ja.  Bokstav og Bilde as er et naturlig sted å henvende seg for 
priser og tjenester og vi er alltid fornøyd med samarbeidet!
Janne Scavenius, Gaidaros Forlag as
 
Jeg har samarbeidet med Arne Kjeldstadli gjennom  
endel år og kjenner ham som en pålitelig og pris- 
gunstig leverandør av trykksaker.
Peter Knudsen, GRAF as 

Bokstav og Bilde as produserte boka Viul - industri og 
samfunn for meg. Jeg får stadigros for fin layout!     
   I tillegg til høy kvalitet i de forskjellige delene, var samarbei-
det enkelt med rask respons og gode forslag til løsninger. 
Grete Borgersrud, lokalhistoriusk forfatter

Bokstav og Bilde/Arne Kjeldstadli har levert grafiske tjenester 
tl meg i mange år. Kombinasjonen av faglig innsikt, service-
orientert kundebehandling og presist nivå på logistikken, gir 
alltid gode resultater. 
Anders Olsen, Dovre Design

Jeg har jobbet sammen med Arne Kjeldstadli i mange år. Han 
har forestått den tekniske produksjonen på mange av mine 
bøker. Med kreative løsninger, godt grafisk håndverk og god 
prosjektstyring. har alle bøkene blitt slik jeg ønsket det.  
Pål Hermansen, forfatter og naturfotograf

Jeg ga ut boken “Sangefjell – områdets historie” i 2014. 
Jeg leverte manuskriptet i Word. Arne sørget for god råd til 
en amatør, ombrekking og trykking av boken. Jeg er meget 
fornøyd med kvaliteten på det arbeidet som ble gjort. I tillegg 
hadde vi et godt samarbeid. Alle avtaler ble etterkommet til 
punkt og prikke. Noe av det jeg satte stor pris på var det 
fleksible arbeidsformen vi hadde. Hvis det flere bøker fra min 
side, blir det samarbeid med Bokstav og Bilde
Einar Eriksen

«Bokstav og Bilde og Arne Kjeldstadli har gitt meg, og 
forlagene jeg har vært ansatt i, gode tilbud og pro-
dukter i 18 år. Det er alltid betryggende å plassere en 
produksjon hos Kjeldstadli, han har solid fagkunnskap 
og har i alle år gitt meg gode tjenester, produkter, 
råd og nyttige innspill i hele produksjonsprosessen, 
fra valg av format og papir, til grafisk utforming, 
fotografering og bildebehandling.»
Pål R. Johansen, Kommuneforlaget

Vi har hatt gleda av å samarbeide med Bokstav 
og Bilde ved Arne Kjeldstadli i 2015. Gunnlaug 
har kome i mål og fått gjeve ut livsverket sitt 
”Folkesong I Hallingdal ”. 600 songar frå kjelder 
i Hallingdal. Oppfølging, gode grafiske idear og 
makalaus service frå Kjeldstadli kjenneteikner 
erfaringa vår dei 5 månadene han var ”vår” 
mann. Når prisen og kvaliteten på arbeidet også 
var svært tilfredstillande kan vi ikkje anna enn å 
anbefale Bokstav og Bilde til nye kundar.
Martin Myhr og Gunnlaug Lien Myhr

Arne Kjeldstadlis bedrift Bokstav og Bilde er ei 
ung bedrift med lang erfaring som leverer raskt 
og rimeleg kvalitetsarbeid i alle ledd av ein 
lang prosess frå trykkeklart manus til ferdig 
bok. Det starta som ei ei grafisk bedrift og har 
utvikla seg til eit komplett forlag. 
   Kjeldstadli er også fotograf  som kan skaffe 
originalt illustrasjonsmateriale av høg kvalitet. 
Han praktiserer ein ubyråkratisk arbeidsmåte 
med tett oppfølgjng av kundane.
Kåre Olav Solhjell, Gol,  
lokalhistorisk forfattar

Jeg har fått trykket mine tre siste 
bøker i Latvia, hvor Arne Kjeldstad-
li  var min kontaktperson. Det var en 
fornøyelse å samarbeide med han.                                                                                                                     
Avtalene ble effektuert presis på dagen, 
og resultatene ble særdeles bra. Han 
hadde alltid gode faglige råd å gi, for 
at prosjektene skulle bli best mulig.                                                                                                                                           
    Han var en god medspiller i en hektisk 
sluttfase, noe som var meget verdifullt. 
Jeg anbefaler fagmannen Arne Kjeldstadli 
som medspiller når det gjelder trykking 
av bøker m.m.
Lasse Thorseth,  
Tidl. programsekr. i NRK Fjernsynet.
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Hovedtrekk av den militære motstanden under okkupasjonen

Sverre Kjeldstadli

Bokstav&Bilde

1,8 cm

Hjemmestyrkene

Sverre Kjeldstadli (1916-61) var dr. philos og universitetslektor 
i historie. «Hjemmestyrkene. Hovedtrekk av den militære 
motstanden under okkupasjonen», bd. 1 fra 1959 er hans doktor-
avhandling. Et bind 2 som skulle følge Hjemmefrontens historie 
fram til frigjøringen, var forberedt da han døde. Under okku-
pasjonen deltok han i motstandsarbeidet på Universitetet i Oslo. 
Seinere ble han knyttet til Milorg som kurér mellom Rjukan og 
Oslo, og han var også med i illegalt pressearbeid.

Gunnar Sønsteby:«HJEMMESTYRKENE skrevet av dr. philos Sverre Kjeldstadli, 
er selve standardverket om norsk militær motstand: grundig, 
etterrettelig, uttømmende. At boka nå kommer i en ny utgave 
slik at den blir tilgjengelig for nye lesere, er svært gledelig.» Arnfinn Moland:«HJEMMESTYRKENE har i mange, mange år vært utsolgt fra 

forlaget. Bare de mest iherdige har kunne skaffe seg et eksem-
plar på antikvariater. At boka nå blir utgitt igjen til glede for nye 
generasjoner av lesere, er en stor og viktig begivenhet.»

9 788293 206002

Bokstav&Bilde
www.hjemmestyrkene.no

ISBN 978-82-93206-00-2

HJEMMESTYRKENE handler om den militære motstanden
i Norge under okkupasjonen. Den følger utviklingen fra de
første spirene sommeren 1940 fram til sommeren 1944.
Boka handler om militær motstand gjennom personlig
deltaking, i Milorg, Kompani Linge, etterretningsorganisa-
sjonen XU og andre organisasjoner og grupper. Boka gir både
eksakte opplysninger om lokalt arbeid og trekker de lengre
linjene. Motstanden ses hele tida i sammenheng med ut-
viklingen i Europa for øvrig, både på tysk og alliert side. Den
grundige, kildebelagte og saklige framstillingen gjør boka til
grunnskriftet for studiet av den militære motstanden i Norge.

Hjemmestyrkene
Sverre

 Kjeldstadli
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Tore Gjelsvik

Bokstav&Bilde

1,8 cm

Hjemmefronten

TORE GJELSVIK (1916-2006), var geolog, polarforsker og mot-
standsmann. Han var en pioner innenfor både etterretning og il-
legale aviser kom med i Koordinasjonskomiteen (KK) i juni 1943, 
det sentrale organ på sivil side i motstandskampen. Som leder 
for KKs sekretariat var han sentral i kampen mot Quislingregjer-
ingen og dens forsøk på å mobilisere norsk ungdom til tysk krigs-
tjeneste på Østfronten. Høsten 1944 var han en av fire gjenværende 
medlemmer av KK. Våren 1945 møtte han jevnlig i den egenskap 
i arbeidsutvalget i det som da var blitt formalisert som Hjemme-

frontens Ledelse, og han var da en av to som i praksis var denne ledelses sekretariat.

Etter krigen var han i over 20 år direktør ved Norsk Polarinstitutt. Han var også 

sentral i planlegging, ferdigstilling og drift av Norges Hjemmefrontmuseum.

Bokstav&Bilde

9 788293 206057

HJEMMEFRONTEN handler om den sivile motstand i
Norge under okkupasjonen. Den forteller om organi-
sering, ledelse og vurdering av kampmetoder. Selv
om Tore Gjelsvik sier han ikke har hatt noe ønske om
å skrive som historiker, følger han som den viten-
skapsmann han var, vitenskapelige metoder, noe som
gir fremstillingen et solid og troverdig preg. Han base-
rer seg på egen erfaring gjennom de fem årene, men
har selvsagt gjennomgått arkiver, bøker og ikke minst
snakket med medlemmer av Hjemmefrontens ledende
organer, som på dette tidspunkt for de fleste vedkom-
mende levde i beste velgående.Gjelsvik egen bakgrunn som sentral deltaker, kom-
binert med vitenskapsmannens presisjon, gjør Hjemme-
fronten til en klassiker i norsk motstandshistorie.

Hjemmefronten
Tore

Gjelsvik

ISBN 978-82-93206-05-7

Gamle tufter i 
SUDNDALEN 

frå nordre Bry til Strandavatnet 

Hol historielag

Denne boka fortel livshistoriene til 2127 utvandrarar frå Hol til USA og Canada. For omtrent ti 
prosent av dei veit vi ikkje anna enn at dei reiste. Alle dei andre festar vi til ei adresse i Amerika. 
Somme historier er fortalde kort og summarisk, andre meir detaljert. Boka er delt i tre hovudbolkar. 
Del I fortel om staden dei reiste frå, gard for gard og skolekrets for skolekrets. I Del II blir dei 
norske utvandrarane amerikanske innvandrarar. Vi følgjer dei til ein fast bustad og viser korleis dei 
bygde farmar og familiar. Somme familiar blir følgde fram til i dag. Del III er den allmenne eller
samanfattande historia om utvandringa frå Hol. Vi fortel om årsakene til at dei braut opp, om reisa
og om strevet med å finne fotfeste i nytt land. Vi fortel om holingar i borgarkrigen, om daglegliv, og
om skole og kyrkje. Og vi viser korleis andre og tredje generasjon braut ut av farmarstanden og var
med og avfolka landsbygda, der som her.  Boka har eit stort og variert bildemateriale både frå
Noreg og Amerika. Eit fotografi fortel stundom meir enn mange ord. Det er eit håp at boka 
skal hjelpe til med å halde ved like kontakten mellom holingar i Hol og holingar i Amerika.

Kåre OlAv SOlHjellHol - AmerikAForteljinga om utvandringa frå Hol i Hallingdal 1837 – 2010
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 ISBN: 978-82-995751-5-7

9 788299 575157
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Hol Historielag 

I 2014 går så å seia alle med ein mobiltelefon som også har kamera og knipsar bilete i stort 

antal. Kamera er allemanns eige. Men kvar blir det av bileta? Den boka du her held i handa 

er eit resultat av at fotografi vart tekne vare på, dei vart arkivert. No kan me derfor presentere 

bilete tilbake til 1860 åra og fram til 1981 då etterkvart den digitale sløsefotograferinga tok 

over. Hol historielag er stolt over i samarbeid med Hol bygdearkiv å gi dykk denne smake-

biten på kva som fins av foto i Hol bygdearkivs samlingar. Det er vårt håp at dette kan bli ei 

felles minnebok for mange. Skal framtida få oppleva liknande bøker, må kvar og ein hugse å 

levere bilete til Hol bygdearkiv!
Knut Medhus, leiar Hol historielag

ISBN 978-82-999172-6-1

9 788299 917261

Hol Historielag 

Foto: Sigvat Tveito Foto: Karl A. Børresen Foto: Ola A. Strand   Foto: Engebret Braaten

Foto: Torbjørn Arnesen Tragethon Foto: Olav Reinton Foto: Lars. K. Ødegaard Foto: Arne E. Grøvo

Foto: Lars Bry 
Foto: Nicolay Grøvo Foto: Johannes Bry Foto: Anders Beer Wilse 
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ViulIndustri og samfunn
Fra 1646 til 2013

Viul Hovedgård

            AS Viul Træsliberi      AS Randsfjord Træmasse & Papirfabrik

Historien om Viul Hovedgård og industrien i Randselva er lang og interessant. 
Boken forteller om menneskene som levde og arbeidet på Viul Hovedgård og  
plassene under gården. Et samfunn som ble bygget opp og var levende i flere  
hundre år. Om mennene som så mulighetene elven og fossene ga til å bygge 
fabrikkene. De ga arbeid og inntekt til kvinner og menn som arbeidet med  
å produsere tremasse. Boken omhandler starten på AS Viul Træsliberi og  
AS Randsfjord Træmasse & Papirfabrik, samt nedleggelsen av begge.  
Salget av åtte kraftstasjoner i Randselva i 1991 og spillet rundt salget  
blir også beskrevet.

Folketellingene fra 1865 og fremover forteller hvem som bodde i de  
forskjellige husene og plassen og hvilket yrke de hadde. Bildene i boken  
er hentet fra arkiver, museer og private fotoalbum.

bokstavogbilde.no

ISBN 978-82-93206-09-5
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Grete Borgersrud og Jon-Otto Aarnæs
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ISBN 978-82-93206-06-4
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www.bokstavogbilde

Rjukan - et moderne eventyr
Denne boka handler om hvordan Rjukan vokste fram.Den består av to deler. 

Den første er skrevet av Sverre Kjeldstadli og beskriver framveksten fram til 1940-tallet. Den er tidligere utgitt som egen bok.

Den andre del er skrvet av Knut Kjeldstadli og trekker linjer fram til idag.

Boka gir en god innføring i Rjukans historie og burde interessere alle med tilknytning til Rjukan og Tinn.

BEISFJORDTRAGEDIEN
Et rystende dokument fra en tysk fangeleir i Norge 1942

Ljubo Mlađenović

Bokstav og Bilde

Beisfjordtragedien
en dokumentarisk skildring av «serberleiren» utenfor 
Narvik i 1942.
24. juni 1942 la det tyske lasteskipet «Kerkplein» til kai 
i Narvik. Ni hundre jugoslaviske fanger ble drevet i land 
med slag og spark. 
De var i alle aldere: gutter på 14-15 år, menn i sin beste 
aldre, og eldre på over 60 år. Bestemmelsesstedet var 
«Konsentrasjonsleir I, Narvik-Beisfjord». Fire måneder senere var 749 av dem døde. På en eneste 

natt ble 287 mann massakrert – skutt eller brent inne i 
brakkene. De overlevende ble satt til veiarbeid på Bjørn-
fjell, der sykdom, sult, mishandling og kulde førte til 
daglige dødsfall.
Ljubo Mlađenović var journalist og gjennomlevde selv 
redslene i en tysk fangeleir i Norge. Beisfjordtragedien er 
en beretning om en av de verste tyske leirene med fanger 
fra Jugoslavia. Et grufullt dokument fra krigstidens Norge.

bokstavogbilde.no

Ljubo Mlađenović

B6B

BEISFJORDTRAGEDIEN

Fortsetter på neste klaff.

Ljubo Mlađenović ble født i Užice, Serbia, 9. juli 1922. 
Han var selv fange i Norge under krigen, men ikkei leiren i Beisfjord. Han overlevde krigen i leirene i Botn, Pothus og Polarsirkelen. 

Da krigen brøt ut, var han elev i 4. klasse på lærer-skolen. Han skulle bare gå ett år til før han var ferdig lærer, men krigen avbrøt skolegangen. Han ble tatt til fange som partisan og sendt til Norge. Etter at han kom tilbake til sitt hjemland, Jugoslavia, og etter videre skolegang, hadde han forskjellige yrker. Blant annet arbeidet han som journalist i mer enn ti år og var redaktør i Radio Beograd. Senere arbeidet han i ulike forlag. 

Han kunne i disse årene ikke glemme Norge, alt det som skjedde i leirene både med ham selv og med hans venner. Straks etter krigen begynte han å samle dokumentasjon og skrive om sine krigs-kamerater, deres kamp og hvordan de bukket under. Han skrev om det og om sine norske venner til aviser og tidsskrifter og holdt innlegg på vitenskapeligesymposier.

Som pensjonist tok han fatt på den omfattendeoppgaven som Institutt for moderne historie i Beograd hadde satt i gang: å utrede vitenskapelig de jugoslaviske fangenes liv og kamp i leirene i Norge. 
Som en del av dette arbeidet samlet han inn doku-ment etter dokument, blant annet de som ligger til grunn for denne boken.

Forfatteren kunne heller ikke glemme de norske borgerne som selv risikerte å komme i fengsel, men likevel uselvisk hjalp både ham selv og hans kame-rater. Han skrev om dem, og opprettholdt vennskap med mange av dem. Han arbeidet også med å utvikle vennskapet og kulturelle forbindelser mellom sitt eget land og Norge. Både han og mange av de overlevende fangene kalte Norge for “sitt andre fedreland”.
Han var en av initiativtakerne til å danne Jugo-slavisk-norsk Samband og var i åtte år nestleder i dette sambandet. Han var ansvarlig redaktør for en felles utgivelse av monografien Jugoslavia-Norge, 

og var personlig med på å overrekke kong Olav V et eksemplar av denne boken.
For sitt fortjenestfulle arbeid med å utvikle venn-skapet og de kulturelle båndene mellom Jugoslavia og Norge ble han utnevnt til ridder av 1. klasse i Sankt Olavs orden.

Beisfjordtragedien er et bidrag til Norges og Narviks 
historie. Det er samtidig et bidrag til vår felles for-ståelse av det som skjedde i Norge og i Jugoslavia under den 2. verdenskrig.

Ljubo Mlađenović utga også i 1991 et samleverk om 
alle leirene i Norge der det var fanger fra Jugoslavia under tittelen Kodenavn Viking med støtte fra Det jugoslaviske krigsveteranforbundet. Verket er på 754 sider og har en rekke dokumenter fra tyske og norske arkiver om livet i de tyske leirene i Norge der 

det var jugoslaviske fanger.
Ljubo Mlađenovć bosatte seg i Drøbak i 1992, der han døde i 1993. Han er også gravlagt i Drøbak. 

ISBN 978-82-93206-10-1

9 788293 206101

Knut Medhus og Eivind Østbye

Lordane Garvagh –  pionerar i fjella våre

Hol historielag

Hol historielag ISBN 978-82-999-172-5-4

9 788299 917254

Lordane Garvagh – pionerar i fjella våre
Med denne boka vil me fortelja soga om to irske /engelske lordar som 

tapte sjela si til Skarvheimen, Rondane og Aurland. Fisking i lakseelvane 
i vest, men fyrst og fremst livet i fjellet vart for desse to frå den engelske 
overklassen, eit svært viktig pauserom i livet deira. Her fekk dei leva det 
livet dei aldri kunne som lordar heime i England. Dei vart nære venner 
av bygdefolket og møtte dei med stor respekt.Boka er gjennomillustrert med foto frå fjellområda dei vanka i og frå 

heimemiljøet deira. Lordane Garvagh er også på mange måtar turist-
pionerar i innlandet

Lordane G
arvagh – pionerar i fjella våre

Thor Warberg

Anleggstid 
og 
anleggsliv

Daglegliv under 
kraftutbygginga i 
Hallingdal 1940-1967

Anleggstid og anleggslivDaglegliv under kraftutbygginga i Hallingdal 1940-67 
Denne boka tek for seg anleggstida sett frå stuffen, dammen og brakka, – dvs. frå grasrota. I 12. time vart det sanka inn muntleg 

tradisjon frå arbeidsfolk og grannar. Boka er ispedd stoff frå avisartiklar, bøker og rapportar av mange slag. Fram kjem kultursoga bak 

dei mange tilgrodde brakketomter, fareskilt og sperregjerde.
Skogen står i dag tett på dei fleste stadene der brakke-riggane stod. Om ein leitar i lyngen så vil ein kanskje finne eit vaskefat, ein 

kaffikopp eller ein metalldel, attgløymde minne frå eit lite samfunn som var. Her var sveitte, blod og tårer. Her var liv og lått. Her var 

kraftutbygging.
Eg håpar med dette å ha reist eit minnesmerke over flinke folk som gav alt for anlegget og utviklinga.

Thor Warberg frå Ål (f. 1952) er bonde og bygdebokforfattar (Gards- og slektssoge for Ål).

Har også gitt ut to kunstbøker (Bergslien-målarane (2008) og Vestlandsmålaren Anders Askevold (2013).
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ISBN 978-82-92260-10-4

9 788292 260104

ISBN 978-82-92260-10-4

Det ligg utpå låven, i kjellaren, på loftet. Bak museete avispapir og delane til den gamle veven.

Det er minne, raritetar, ting som skulle vore hivd, bruksgjenstandar, antikvitetar – alt etter kva for 

auge som fell på det. Lyft opp og sjå litt nærare. Kanskje kan det fortelja si heilt spesielle historie.

EI UHØGTIDELEG BOK FRÅ HALLINGDAL OM TINGAS EIGA HISTORIE

TING TALAR II

LINE SANDVIKRUNAR FOSS LARSEN

Historia om Hallingdal er utgitt av Regionrådet for Hallingdal ved 
markeringa av 200-årsjubileet for Grunnlova. Boka er den første samla 
framstillinga av heile Hallingdals historie.

Boka gir eit lengdesnitt frå dei første far etter folk og fram til dagens 
samfunn der turisme, varehandel og anna tenesteyting er hovudnæ-
ringar. Framstillinga blir meir detaljert dess nærare vi kjem vår eiga tid.Det er lagt vekt på å vise tiltak, aktivitetar og tenester som bygger 

opp under Hallingdal som geografisk og organisatorisk eining. Dalen 
ligg midt mellom aust og vest og er møteplass for menneske frå to 
landsdelar.

Det er dessutan lagt vekt på å vise uviklinga av folkestyret. Regionalt 
samarbeid er oppfatta som ei tilpassing av lokalstyret for å løyse opp-
gåver og fylle tenestebehov som er for store eller vanskelege til at små 
kommunar kan løyse dei åleine. 

K å r e  O l a v  S O l h j e l l

9 788299 511612

ISBN 978-82-995116-1-2

9 788299 511612

ISBN 978-82-995116-1-2

HallingdalhISTOrIa OM

Hallingdals historie ved 200-årsjubileet for Grunnlova i 2014
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Sangemanns rike
Dette har vært bokens arbeidstittel. Sangemann var en jutul som i sin tid bodde i 

Sangenuten. Han symboliserer områdets kulturhistorie. Denne historien og 

områdets kulturminner er i ferd med å forsvinne. Bokens hovedoppgave er derfor å 

ivareta historien med bildedokumentasjon.Hovedvekten er lagt på menneskene i Breiegrenda og deres avhengighet av støls-

driften i området sydover til Rødungen, Halldalen og Fetjastølsdalen. Boken for-

teller om stølsdriften, rovdyrfaren, overtro, stølsveiene, buføringen og fôrproduksjon 

med transport til bygda over fjellet på vinterstid. 37 støler er kartlagt i detalj med 

historikk, bilder og kartreferanser. Boken gir derfor indirekte også forslag til 

spennende turer, og den har med flere eldre kart. En tjærefabrikk og sagbruk er også 

del av den eldre historien.Boken tar leseren på en snarvisitt til steinalderen. Sommeren 2014 fant arke-

ologer flere steinalderbosetninger ved Rødungen i nærheten av Tullestølen. Boken 

dekker også nyere historie med utviklingen av Kleivi Næringspark og utbyggingen av 

Usta Kraftstasjon.  Oslo Lysverkers anleggsvei, nå Sangefjellvegen, ble forutsetningen 

for en stor hytteutbygging. Utviklingen av hyttefeltene er beskrevet i boken.

-

Einar Eriksen er pensjonist etter en lang karriere innen Elkem 
Engineering, Kværner Engineering og Aker Solutions med 
nasjonal og internasjonal erfaring primært innenfor admini-
strasjon og ledelse. Han er utdannet sivilingeniør fra Newcastle 
University i 1967. Boken er et resultat av et nært forhold til 
Sangefjell siden 1966 og hobbyer som kulturhistorie, friluftsliv 
og fysisk aktivitet. Eriksen er en ivrig treskjærer. Han er også 
engasjert i veldedig arbeid gjennom et langt og aktivt medlemskap 
i Lions.

9 788293 206156

Einar Eriksen

Sangefjell
områdets historie

Einar Eriksen   Sangefjell
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Slik vart livet mittDET GLADE  VANVIDD
Toralv Svarteberg • Kåre Olav Solhjell

TORALV
Toralv Svarteberg (65) fortel om sitt eige liv, nedskrive av Kåre Olav Solhjell. 
Toralv fekk tidleg ein psykiatrisk diagnose, ein diagnose han har protestert mot. 
Så har han også 12 gonger rømt frå piller, sprøyter og sjokk på ei rekke institu-
sjonar. Vel har han ein ”eiendommeleg natur”, men den kan ikkje behandlast 
med piller. Rett hjelp og omsorg til rett tid er den kuren som kunne ha hjelpt 
Toralv til eit lettare liv.

Nå bur Toralv åleine i foreldras hus på Gol i Hallingdal. Dagane og litt av 
nettene brukar han på sykkel og til fots i Gol sentrum. Der har han ein flokk 
av venner på bensinstasjonar, i forretningar og hjå private. Boka er meint som 
ein takk til alle dei som hjelper han med å gi dagane innhald.  Toralv les dagleg aviser, tidsskrift og bøker. Ofte finn han trøyst i dikt og 

ordtak der andre har tolka den daglege kampen han fører for å halde motet 
oppe. Ivar Aasen hadde kanskje gjort liknande erfaringar:

Tolugt Mod er godt aa hava.Tidt mot Straumen fær du kava,um din Rett er nog saa god.Ymist fær du sjaa og høyra,som er ilt i Syn og Øyra;tak det alt med tolugt Mod.
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