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«SURDEIG FOR ALLE» er nettopp det – ei bok for alle. Det kan være deg som 
har lyst til å teste ut hvordan det er å bake helt uten gjær, eller deg som har holdt 
på en stund og kunne tenke deg nye idéer, oppskrifter, og kanskje litt inspirasjon. 
Du behøver ikke noen forkunnskaper, ettersom boka gjennom flotte illustrerte 
steg-for-steg metoder viser deg alt du behøver å vite om å bake den luftigste 
brødbakst.

Mange av oss kjenner noen som hevder at helsegevinsten er det viktigste. For 
andre er det smak og konsistens, og for andre igjen handler det om utfordringen i 
det nye - å mestre, å virkelig lage noe fra bunn av – rett og slett som en hobby.

Forfatter og matentusiast Maggi Gausel har holdt en rekke kurs i surdeigsbak-
ing på sitt småbruk Dalheim Gård på Jæren. Hun skriver i et enkelt, konkret og 
folkelig språk, fritt for kompliserte «faguttrykk», og viser med stor innlevelse hva 
som er mulig å få til med mel, salt og vann.

Utgitt 2022
Kr 399,-
228 sider

Maggi Gausel

SURDEIG FOR ALLE

9 788293 913122

(SD)
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Me sat ved det store stovevindauget, og det var mørkt ute. Stjernehimmelen stod over husa og 
markene mot den gamle kyrkja, som jo ikkje vart kalla gammal då. Og me såg begge ut. Og  
så sa du, stillferdig, at det hendte at du, når du sat slik og kikka opp på verdsrommet, lurte  
på kva me eigentleg gjorde her nede, kva me skulle her.

Forfattaren vender seg i denne boka noko overraskande til mor si. Over førti 
år etter ho døydde, ser han attende på barndommen og oppveksten. Kva det 
var som prega den tida, og korleis husmødrene sin kvardag var. Her er intime 
og personlege dialogar, men òg humor og vidd. Gjennom tekstar og foto får 
lesaren glimt av tidsånda i den perioden som har vorte kalla husmora sin glans-
periode. Dei lyriske skildringane er eigna til å vekkja minne hjå lesarane, slik at 
ein føler seg sett attende til tida «før det vart for mykje av alt». Her sit kvinnene 
under  elektriske hårtørkarar, dei har parfymeluktande foreiningskveldar, medan 
 kvardagen er prega av matlaging, barnepass og klesvask.

Helge Torvund er en av Norges fremste poeter og forfattere. Han har gitt ut 
rundt 55 bøker, og vunnet mange priser for sitt forfatterskap.

«Til mor» av Helge Torvund er ei unik bok der ein aldrande forfattar og son ser tilbake 
pålivet sitt, og på kva mora hans har gjeve han av visdom, innsikt og kjærleik. Det er ei unik 
tidsskildring av ei tid som er forbi, men der varmen frå denne eine mora framleis heng i og gjer 
seg gjeldande i orda til poeten Torvund i dag. Dette er ei bok for alle som ein gong har hatt eller 
framleis har ei mor dei er glad i, og ein av dei finaste kjærleikserklæringane frå ein son til ei 
mor eg har lese.»      Peter F. Strassegger

Til alle mødre i Norges land. Perfekt gave til mor!

Utgitt 2022
Kr 379,-
136 sider

Helge Torvund

TIL MOR

9 788293 913092

(SD)

«Vakker hyllest til mor – og morer»
Stavanger Aftenblad

«Jeg humrer og ler, men kjenner med ett en tåre i øye-
kroken. Dette er prosalyrikk av beste merke. Den vesle 

boka er verd sin vekt i gull. Bare å sikre seg et eksemplar» 
Bok 365
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Kyiv er vikingenes Kænugard. Odd fra Berglyd drar på et livsfarlig oppdrag til 
hovedstaden i Gardarike. I Kænugard kjemper tre av sønnene til storfyrste Jaro-
slav om makten. Odd blir tvunget til å velge side, noe som får dramatiske følger. 

I Norge heter kongen Olav Kyrre. Han har inngått en pakt med den engelske 
kongen. Norge skal aldri mer angripe mål i England. Når høvdingen på Lilland 
likevel drar til England for å raide byer og klostre, sender kongen Odd for å 
stanse ham. Hvis Odd mislykkes, vil det føre til krig mellom et sterkt England,  
og et Norge svekket etter nederlaget ved Stamford bru.

Samtidig må Odd kjempe en personlig kamp. Hans erkefiende fra årene i væring-
garden dukker opp og krever hevn.

Kænugard er den fjerde romanen i serien om Odd fra Berglyd. Bøkene kan leses som 
 avsluttende, men også som en sammenhengende fortelling. Odd fra Berglyd er kjent fra 
 sagalitteraturen som Orvar Odd. Han gitt navn til tre kjente fotballklubber og ligger gravlagt 
på Oddsfjellet på grensa mellom Sørlandet og Vestlandet.

Utgitt 2022
Kr 379,-
448 sider

Arnt Olav Klippenberg

KÆNUGARD

9 788293 913085

(SD)

Bok 4 i serien  
om sagahelten  

Orvar Odd
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Nordisk Turbok er en unik turbok. Boka er en hyllest til de nordiske landene 
og den vakre naturen som forener oss her i nord. For første gang er kjente og 
ukjente turperler fra seks nordiske land samlet i en bok.

Turboka beskriver 60 fantastiske turer i Norden. I boka blir du kjent med nye og 
gamle turklassikere i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og Grønland. Du 
får praktiske turtips og rutebeskrivelser krydret med litt kulturhistorie og dyreliv.

Turer for alle. Turene har varierende vanskelighetsgrad og lengde, fra lette 
 dagsturer til krevende flerdagsturer i villmarka. De fleste turene er enkle å gå  
for hele familien.
 
Turboka forteller alt du trenger å vite for å oppleve våre nabolands turperler 
 sammen med noen av de flotteste turene i Norge.

Utgitt 2022
Kr 449,-
400 sider

Inger Karin Natlandsmyr

NORDISK TURBOK

9 788293 913078

(SD)
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I denne boka finner du tips og råd for hvordan få et bedre samspill med hunden. 
Her får du tips og råd til hvordan gi hverdagsturene mer innhold for både hund 
og eier. Du finner alt du trenger å vite om skitur, fjelltur, og andre ulike typer 
turer med hund. Boka har også en egen del for deg som synes at tur med hund er 
mer slitsomt enn gøy.

Utgitt 2022
Kr 379,-
192 sider

Linn H Jansen

HUNDENS 
TURBOK

9 788293 913108

(SD)

100 101

 
Det skal være gøy å ha hund, og det skal være gøy å være hund. Dessverre 
er det ikke alltid det blir som man hadde tenkt. Mange møter på utfordringer 
på tur med hunden, noe som kan gjøre hverdagen ganske så slitsom. Noen 
opplever at hunden trekker mye i båndet, andre har hunder som bråker 
og utagerer i møte med fremmede hunder. Det er lett for oss eiere i en slik 
 situasjon å føle oss mislykka og flaue, noe som er helt unødvendig. Vi gjør 
alle så godt vi kan ut ifra de erfaringer, den kunnskapen, og forutsetninger vi 
har.  
 
Hunder er som oss mennesker født med egen personlighet, og ingen er like. 
Selv innen samme rase og kjønn vil man se at individene har ulike person-
ligheter, eller karakter, og vil dermed ha ulike forutsetninger for å mestre 
verden.  
 
Det er viktig å ha dette i bakhodet når man trener hund, da det ikke finnes 
én metode eller én teknikk som kan hjelpe absolutt alle. Likevel er det en 
del ting som går igjen og er felles for mange av problemstillingene man står 
overfor med hund på tur. Jeg vil i denne delen av boka se på mulige måter å 
finne frem til årsaken til hundens oppførsel, og gi deg noen verktøy og råd på 
veien mot en mer harmonisk hundehverdag.  
 
Har du store utfordringer vil jeg anbefale å søke hjelp hos en profesjonell 
hundeinstruktør med fordypning innen atferd, slik at du kan få tilpasset hjelp 
til akkurat deg og din hund.  
 

Å GÅ FINT I BÅND 
 
Å lære en hund å gå fint i bånd kan være enkelt, men det kan også være 
veldig vanskelig. Og det finnes utallige måter, teknikker, man kan bruke. 
 Uansett metode, så er det en del andre faktorer som spiller inn på resultatet, 
og som det er viktig å tenke gjennom før man begynner selve treningen.  
 

RASE: 
Hvilken rase hunden er, kan spille en viktig rolle for hvor lett det vil være for 
den å gå fint i bånd. Dersom du har en husky eller en annen type trekkhund, 
er det nettopp det den er skapt for å gjøre – å trekke. Det vil derfor være 
naturstridig for den å skulle gå fint ved siden av deg. Hvor sterk denne driften 
er vil selvsagt kunne variere fra hund til hund, men vær klar over at det du ber 
om muligens strider imot hundens natur.  
 
Raser som opprinnelig ble brukt til jakt eller fangst av små gnagere, vil ha et 
større behov for å gå med nesa i bakken enn andre raser, ettersom byttet 
deres ofte befinner seg under bakken. Da vil det kreve mer av deg for å få 
hundens oppmerksomhet. Velg gjerne en metode for trening ut ifra hvilke 
behov akkurat din hund har.  
 

ALDER:  
Hvor gammel hunden er, er også av betydning for hvilke kriterier og krav du 
kan ha til den. Enten du har en liten valp, en pubertal tenåring med  hormoner 
tytende ut av ørene, eller en godt voksen hund som har et langt liv med 
 uvaner bak seg, så må kravene stå til forutsetningene. Legg alltid opp til 
 mestring for dere begge to! 

 

148 149

HVORDAN GJØRE  
GODE PASSERINGER 

 
Å passere fremmede hunder og mennesker på tur er noe alle hundeeiere må 
forholde seg til. Her kommer noen tips til hvordan gjøre passeringer på en 
god måte for deg selv og de du møter, uavhengig av om passeringer er en 
utfordring eller ikke.  
 

LA BÅNDET VÆRE SMILENDE  
Uansett hva slags bånd du bruker, hold hunden nær deg ved passering. Ikke 
la den gå 5 meter foran eller bak deg. Vis de møtende respekt. Passeringer 
er kanskje ikke et problem for deg, men det kan være det for dem.  
 
Ved passering av andre hunder og mennesker er det en god regel å ha at 
båndet til hunden skal henge smilende ned. Et smilende bånd er ikke stramt, 
men det er heller ikke mange meter langt. Båndet skal kunne henge løst ned 
i en «smilende» bue når hunden er ved din side.  
 
For hunder som sliter med passeringer er det ikke uvanlig å se at eier stram-
mer båndet godt og forbereder seg på utfall ved passering. Via båndet til 
hunden foregår det mye usynlig kommunikasjon mellom deg og hunden. 
Ved å stramme båndet hardt vil mange hunder føle seg enda mer kneblet 
fra å flykte. Det at du forbereder deg på utfall, vil fortelle hunden at den må 
forberede seg på noe som ikke er bra. Dermed øker du faktisk sjansen for at 
utfall skjer.  
 

Her kommer hundene direkte 
inn i hverandres intimsone.
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Det hele begynte som et enkelt hospital for de aller svakeste. Hospitalet ble 
 erstattet av Den kombinerede innretning, en institusjon som ble en nasjonal 
skam. Først etter to hundre års krangel mellom byen og distriktet fikk Rogaland 
ett sykehus for hele regionen. 

Siden har rogalendingene kjempet hardt for at deres sykehus skal ha det beste 
utstyret og kunne tilby den beste behandlingen. Og de har lykkes. Det nye 
 universitetssykehuset ved Ullandhaug står i en 750 år lang tradisjon like tilbake til 
et av Norges første hospital, grunnlagt av kong Magnus Lagabøte. 

Gjennom hundreårene har befolkningen i Stavanger og Sør-Rogaland opplevd 
pest og pandemier, kolera, tuberkulose, polio, krybbedød, hjertesykdommer og 
kreft. Men skritt for skritt har medisinen og sykepleien gjort lidelsene mindre og 
livet bedre. 

Dette er derfor også historien om hvordan vi har fått stadig bedre helse og lengre 
liv. 

Fortellingen om den lange veien fra middelalderens hospital ved Skolebekken til 
det  moderne universitetssykehuset på Ullandhaug, er en spennende fortelling om 
oss selv.

Utgitt 2022
Kr 439,-
328 sider 9 788293 913153

(Egen)

Sven Egil Omdal og Gottfred Tunge

DEN LANGE VEIEN  
TIL ULLANDHAUG
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9 788293 913146

(Egen)(Egen)

9 788293 913160

«Små føtter på tur i Rogaland» er en turbok skrevet for barnefamilier. Boken 
 skildrer 32 flotte turer i vår region, og gir inspirasjon til hvor dere kan gå etter de 
fire årstidene. Hver enkelt tur er grundig beskrevet, og illustrert med vakre foto-
grafier og kart. Den inkluderer oppskrifter på mat som er praktisk å tilberede, og 
andre nyttige tips for å skape turglede for familien.

Utgitt 2022
Kr 399,-
336 sider

Vibeke Lavik Bjaanes & Line Owren

SMÅ FØTTER PÅ 
TUR I ROGALAND

HELSING FRÅ JÆREN
GAMLE POSTKORT FRÅ KLEPP, TIME OG HÅ

Sidan 1900-talet har det vore store endringar på Jæren. Dette vert godt 
 dokumentert på gamle postkort. Per Otto Vold på Vigrestad har ei stor samling 
av slike postkort, og i denne boka har me fått høve til å løfta fram gamle postkort 
frå heile Jæren. Me har òg fått hjelp med bilettekstar av Hans Torgny Indrebø 
(Hå), Kjell Olav Stangeland (Time), Reidar og Svein Efteland (Klepp).

«Helsing frå Jæren» viser korleis Jæren ein gong var, og korleis utviklinga har 
vore. Her finn ein postkort frå byrjinga av 1900-talet og fram til 1960. Med opp- 
lysningane som lesaren finn i bilettekstane, skapar dette ein forteljande heilskap 
og ei bok som bør finnast i ein kvar heim der det bur folk som er interessert i 
Jæren.

Utgitt 2022
Kr 449,-
280 sider
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– EN KIRKEREISE LANGS NORSKEKYSTEN

I tidligere tider var det sjøen som var veien i Norge, derfor ligger flertallet av  
kirker på kysten – ofte på steder som i dag er langt utenfor allfarvei. Mange av 
disse kirkene ligger eventyrlig vakkert til, gjerne helt for seg selv og på steder uten 
veiforbindelse. Noen steder på så værharde plasser at de er bardunert med jern-
stag til grunnen. Kirkene var ikke bare et viktig samlingssted for  befolkningen, 
men mange steder fungerte de også som seilingsmerker for sjøfarende langs 
kysten. 

KIRKENE PÅ KYSTEN er en praktbok, ikke bare for kirkegjengere, men for 
alle som har et forhold til kysten og til kystkultur. Forfatter og fotograf  Trond J. 
Hansen inviterer alle med på en opplevelsesrik kirkeferd langs hele norskekysten.

Utgitt 2021
Kr 479,-
304 sider

Trond J. Hansen

KIRKENE PÅ KYSTEN

9 788293 351948

(SD)

Ny bok fra Svein Erik Reienes der han leker seg med ord. Litt annerledes. Glimt i 
øyet, og til ettertanke. Oppfølger til «Ordkollisjoner» som kom ut i 2017.

ord
det e bare ord
men har du ordet i din makt
kan ingen
ta det fra deg

Utgitt 2021
Kr 249,-
92 sider

Svein Erik Reienes

ORDKOLLISJONER 2

9 788293 913054

(Egen)
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I romanen «Hent meg en ny dag» tar vi del i et år av livet til Mille, ei jente som 
strever med å  balansere rollene som student, venn og datter, samtidig med et 
stormende følelsesliv. Hele tiden på kanten av livet, med en grunnleggende tanke 
om at livet er et valg hver dag, finner hun trøst i et uventet vennskap med en 
medpasient fra en psykiatrisk behandlingsinstitusjon, Amalie. I hverandre ser de 
seg selv, men innsatsen er høy. Hvor langt er jentene villig til å gå?

«Hent meg en ny dag» formidler en fortelling om den hårfine balansen mellom å 
leve eller dø, og en sterk undring rundt hva livet er om ikke døden er en stor del 
av det. Med rå og ærlige beskrivelser formidler den et følelsesliv tilsynelatende 
nesten uten grenser.

Utgitt 2021
Kr 349,-
192 sider

Rakel Lima Fjelltvedt

HENT MEG  
EN NY DAG

9 788293 351993

(SD)

FLEST MULIG. LENGST MULIG. BEST MULIG.

Høsten 2019 ringte mediehus fra hele verden til Bryne FK sin ungdomstrener 
Alf-Ingve Berntsen. Den 19 år gamle Salzburg-spilleren Erling Braut Haaland 
hadde inntatt posisjonen som toppskårer i UEFA Champions League og alle ville 
vite hvor han kom fra. Hvorfor og hvordan var nordmannen blitt så god? Og da 
han vinteren 2020 fortsatte suksessen i storklubben Borussia Dortmund, figur-
erte ungdomstreneren daglig i europeiske aviser og nettsider.

«Fotballprosjektet» forteller historien om en årgang unge fotballspillere på Bryne. 
I ti år trente 39 gutter og en jente etter et opplegg som bryter med manges 
 oppfatning av talentutvikling. Resultatet ble ansvars- bevisste unge voksne, et 
særegent miljø med sterkt samhold – samt flere proffer og unge landslagsspillere, 
som Haaland og talentene Tord Salte og Andrea Norheim. Det viktigste er likevel 
at de aller fleste, uansett nivå, fortsatte med fotball til senioralder.

Utgitt 2020
Kr 349,-
200 sider 9 788293 351818

(SD)

Alf  Ingve Berntsen – Ørjan Zazzera Johansen

FOTBALLPROSJEKTET
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Året er 1066. Odd fra Berglyd er årmann på kongsgården i Eikundasund. En dag 
driver det i land et lik ved det gamle hovet på øya Eikund. Hvem er mannen? Er 
det en dauing? Hvor kommer han fra?

Ute i verden brygger det opp til storkrig om den engelske tronen. Kong Harald 
samler hæren for å dra til England. Han ber Odd bli med som leder av livgarden.

I Norge har Kvitekrist for lengst nedkjempet Odin og Tor. Over alt dukker det 
opp nye kirker. Disse blir pålagt å ha en relikvie i alterbordet. I Nidaros ligger en 
av de mektigste relikviene i kristenheten, Olavsskrinet med kroppen til Hellig-
Olav. En pilegrim får med seg skinnbeinet til helgenkongen. Det skal få plass 
i en av de mange katedralene som reiser seg ved Midjarhavet. På dramatisk vis 
forsvinner relikvien før han når hjem til Sikiløy. 

I Relikvie følger vi Odd i den livsfarlige jakten på Olavsbeinet. Den tar oss med 
til verdens midtpunkt – Jorsal, og til en krypt, dypt under katedralen i Rouen, der 
Hellig-Olav ble døpt.
 
Utgitt 2021
Kr 379,-
480 sider

Arnt Olav Klippenberg

RELIKVIE

9 788293 351979

(SD)

Bok 3 i serien  
om sagahelten  

Orvar Odd

9 788293 913139

9 788293 351849

(SD)

Arnt Olav Klippenberg

STEINULV

Steinulv er en spenningsroman der handlingen er lagt til 
den kanskje mest fascinerende brytningstiden landet har 
vært gjennom. Det er en roman om svik, hevn, helte-
mot og kjærlighet. Bueskytteren Odd forelsker seg i en 
prinsesse, en kvinne langt over sin stand. Det får store 
konsekvenser for dem begge. Romanen bruker historiske 
hendelser og personer, men er først og fremst en under-
holdende  spenningsroman fra vikingtiden.

Utgitt 2020
Innbundet kr 379,-
Pocket utgave kr 179,-
512 sider

(SD)

Arnt Olav Klippenberg

ORMEBITT

Fortellingen om den berømte bueskytteren Orvar Odd 
starter med Ormebitt. Det er en utrolig historie om en 
sagahelt som skulle gi navn til to eliteserielag i fotball, 
nemlig Odd og Rosenborg. 

Ormebitt er en roman om svik, hevn, heltemot og ikke 
minst kjærlighet.  Romanen bruker historiske hendelser 
og personer, men er først og fremst en spennende og 
underholdende reise inn i den kanskje mest fascinerende 
brytningstiden nasjonen har gjennomlevd.

Utgitt 2019
Pocket utgave kr 179,-
400 sider 9 788293 351900

Bok 1 i serien  
om sagahelten  

Orvar Odd

Bok 2 i serien  
om sagahelten  

Orvar Odd
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(Egen)

Ida Jaarvik Hetland

JÆRSK TURBOK
100 turer og turmål på Jæren

På Jæren er vi så heldige å ha tilgang til både skog, fjell 
og strand i umiddelbar nærhet. Dette unike mangfoldet 
er representert i «Jærsk Turbok» med sine 100 turmål 
i Klepp, Time & Hå. Her vil du som kjenner Jæren 
finne både kjente og ukjente turmål, og planlegger du et 
turbesøk på Jæren for første gang er det hele 100 steder å 
velge blant!

God tur!

Utgitt 2021
Kr 349,-
240 sider

Inger Karin Natlandsmyr

NORGESTUREN
Vakre turer til fots og på ski fra Lindesnes til 
Nordkapp

Norgesturen gir en detaljert beskrivelse av vakre 
 turopplevelser i ditt nærmeste ferieland. Turene har 
varierende vanskelighetsgrad, fra enkle, familievennlige 
hytte-til-hytteturer, til mer utfordrende skiturer med telt, 
utenfor oppmerket løype.

Vårt langstrakte land byr på variert og spektakulær natur, 
fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Turhåndboka er 
basert på femten selvopplevde turer. Du får praktiske råd, 
detaljerte beskrivelser av rute, samt forslag til overnatting. 

Utgitt 2020
Kr 379,-
344 sider

9 788293 913047

ROGALAND
– en stor liten bok med 200 bilder fra hele fylket

Rogaland er et fantastisk fylke. Et Norge i miniatyr. Her 
finner du store og små byer. Koselige tettsteder og mange 
unike historiske steder. Fantastiske fjellformasjoner og de 
flotteste strender du kan tenke deg. Lange fjorder og et 
variert landskap. Attraksjonene og aktivitetstilbudene står i 
kø. Og det beste; kort vei til alt.

Her er en uvanlig bok med smakebiter fra dette unike 
fylket. «Rogaland» er en «STOR liten» gavebok med bilder 
der mange vil kjenne seg igjen, og samtidig finne ukjente 
perler og spennende detaljer.

Perfekt gavebok; Kjekk å gi, og kjekk å få. Den leveres i en 
liten, eksklusiv papirpose.

Utgitt 2021
Kr 299,-
320 sider

Svein Westlye

BRUNO KRAUSKOPF
Et fargerikt kunstnerliv

Her er en praktbok med historien om maleren  Bruno 
Krauskopf  (1892–1960). Boka viser det beste blant 
Krauskopfs fargerike malerier og vakre portretter. Men 
dette er også biografien om Bruno Krauskopf; hvem var 
denne mannen?

Maleriet «Ved staffeliet» er bokas forsidebilde. Dette 
maleriet står også godt til bokas innhold med livshistorien 
til Bruno Krauskopf. Han hadde fem koner, og han malte 
dem alle. Ja, han malte rett og slett sitt liv.

Utgitt 2021
Innbundet kr 399,-
272 sider

9 788293 351962

(Egen)

9 788293 913030

(Egen)

9 788293 351832

(SD)
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Jacob Lund har vunnet sin største seier noensinne. Den vant han ikke på 
idrettsarenaen, der han i flere tiår var en av Idretts-Norges mektigste. Etter å ha 
ligget i koma i over fire måneder våknet Jacob Lund opp igjen i mars 2020. Han 
var lam og forvirret. Kunne knapt snakke og falt fortsatt inn og ut av koma. 

Jacob Lund styrte mye i norsk idrettsliv gjennom 25 år. Som DNB-konsernets 
sponsorsjef  fra 1992 til 2012 pøste han over to milliarder kroner inn i norsk 
idrett. Skiskytterstjerner, skiløpere, friidrettshelter, fotballspillere, snowboard-
kjørere og mange andre har blitt sponset av DNB-konsernet. Ved siden av Staten 
var DNB under Jacob Lunds ansvar Norges største kultursponsor, blant annet 
som hovedsponsor for Den Norske Opera.  Jacob Lund var en av arkitektene bak 
suksesseventyret skiskyting. Han var en kjempe i norsk idrett og  kulturliv, på så 
mange måter. 

Utgitt 2021
Kr 379,-
352 sider

Jørn Lekve

SPONSORKONGEN

9 788293 351917

(SD)

STRIKK TIL DUKKE OG PREMATUR

Etter suksessboken «Dukkestrikk» (2017) er forfatter Frøydis Hauge Høiland 
tilbake med ny bok med dukkeklær og klær til prematurbarn. 37 plagg presenteres 
med oppskrifter og flotte bilder i boken «Småplagg». 

Her finner du blant annet kjoler, ulike bukser, kofter, jakker, gensere, kåper og 
bukser. Mange av plaggene kan mikses og settes sammen til komplette antrekk, 
og du finner også  oppskrifter på tilbehør som sokker, pannebånd, votter og luer.

Det er en bok som inspirerer, og du blir veiledet på en lett forståelig måte gjen-
nom kreative oppskrifter på ulike plagg til dukker.

Utgitt 2021
Kr 349,-
176 sider

9 788293 351924

(SD)

Frøydis Hauge Høiland

SMÅPLAGG
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MATGLEDE = LIVSGLEDE 

For noen år siden endret Maggi Gausel og mannen hennes Tormod livsstil, 
og tok av til sammen 60 kg. Fra sigarettrøyking og mye feil mat, til næringsrik, 
 fargerik og spennende mat med måltid og matglede i fokus.

Dette resulterte etter hvert i de bestselgende kokebøkene «Balanse», «Godt 
nok» og til slutt «Godt nok junior». «Maggis metode» kan bidra til en varig 
 livstilsendring. Hovedfokuset er sunn og god mat der det meste er lovlig og med 
selve måltidet som det sentrale.

«Maggis metode» inneholder ulike virkemidler for å planlegge og gjennomføre 
måltider for små og store familier. Og selvfølgelig mange oppskrifter sammen 
med flotte bilder.

Utgitt 2020
Kr 399,-
372 sider 9 788293 351825

(SD)

Maggi Gausel

MAGGIS METODE

EN VIRKELIGHETSSJEKK FRA YUMMYMUMMY

«Nå har jeg blitt servert plastvipper til frokost, leppefillers til lunsj, botox til mid-
dag og rumpeplastikk til kvelds i så lang tid, at jeg med hånden på hjertet kan si at 
jeg er forsynt. Takk for tilbudet, men jeg er mett! Jeg er så mett at jeg kjenner jeg 
gulper silikon og plast.

Jeg har vært mett lenge, faktisk i noen år nå, men du vet den følelsen du får når 
du ikke lenger en gang kan tenke på en bestemt ingrediens før du blir kvalm? 
Den har jeg nå, og i stedet for å gjemme meg på toalettet med brekninger velger 
jeg å spy ut innholdet i denne boken. Du kan på sett og vis kalle det for min takk-
for- maten-tale, til skjønnhetsbransjen.»
      Veronica Simoné Fjeld

Utgitt 2020
Kr 349,-
200 sider 9 788293 351856

(SD)

VERONICA SIMONÈ FJELD

DU ER FANTASTISK!
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Trond J. Hansen

COASTAL NORWAY
Kystnorge

«COASTAL NORWAY / KYSTNORGE» tar deg med på 
en fantastisk tur, fra nord til sør. Fotograf  Trond J Hansen 
har fanget denne unike kystlinjen på sin spesielle måte, og 
da gjerne med detaljer som andre ikke legger merke til. 
Miksen av unik natur, flotte bilder og et uvanlig format 
gjør denne boken til noe helt spesielt. 

Boken leveres i en liten eksklusiv papirpose, og fremstår 
som en perfekt gave som vil vekke oppmerksomhet og 
begeistring.

Utgitt 2019
Kr 249,-
320 sider

Magrethe (Maggi) Gausel

GODT NOK JUNIOR
Slipp barna løs på kjøkkenet!

La barna lage sin egen mat og du vil bli overrasket over alt 
de klarer ved hjelp av «Godt nok junior». I denne boken 
har Maggi Gausel laget 60 oppskrifter som alle er enkle 
å lage, og inneholder proteinrik og fiberrik mat. Og ikke 
minst; som smaker godt! 

Det er lagt vekt på enkle råvarer som egg, banan, havre, 
fisk, grove korn og grønnsaker. Mange gode ideer til 
måltidet etter skoletid, og barn over 8 år vil kunne lage 
disse. Husk, riktig mat er som «bensin» for små kropper! 
Som i neste omgang forbedrer både læring og trening. Det 
er klart for nye tider på  kjøkkenet...

Utgitt 2019
Innbundet kr 349,-
176 sider

9 788293 351702

(SD)

9 788293 351726

(SD)

Her i Norge elsker vi fjellene våre. Vi elsker viddene, skogene og fjordene våre. 
Vi går langt og lenge, eller en kort kveldstur like utenfor dørstokken. Vi har med 
telt i ryggsekken og  velger utsikten vi ønsker å våkne til helt selv. Vi har med mye 
mat og fyrer gjerne opp et bål, både på små og store eventyr. Det er typisk Norsk 
å kose seg på tur. 

I boken «mat på bål» finner du 50 oppskrifter for gode matopplevelser rundt 
bålet. Det har  ingenting å si om du er helt fersk i friluftslivet eller om er på nivå 
med Monsen, for denne maten kan alle lage. 

Utgitt 2021
Kr 389,-
168 sider

John «Eventyrgutten» Hobberstad

MAT PÅ BÅL

9 788293 351931

(SD)
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(SD)

Trond J Hansen

NAUST

Forfatteren tar leseren med på en reise langs kysten 
av Vestlandet. Han besøker de ytterste nakne øyer, de 
trangeste ordene, de luneste fiskevær og de nakne steinete 
strendene langs jærkysten. Til alle steder hvor naust finnes. 

NAUST er en praktbok for alle som har et forhold til 
kysten, til sjøen. En gavebok, både til seg selv og til andre.

Utgitt 2018
Kr 399,-
304 sider 9 788293 351559

Stian Espedal

SLAKTING OG SKJÆRING
Storfe – gris – sau – vilt

Det er en kunst å partere et dyr. Hvordan skjære ut de 
 riktige stykkene, og får mest mulig ut av skrotten med 
minst mulig svinn.

Dette vil være en bok for alle som behandler kjøtt, enten 
du er jeger, bonde eller kokk. Eller om du «bare» er 
 generelt matinteressert.

Utgitt 2018 
Kr 349,-
266 sider 9 788293 351641

(SD)

Kyrre Nese

OM BRØYT OG BRØYTER

Boken forteller historien om Brøyt, brødrene Søyland,  
fabrikken og alle gravemaskinene. Disse ble produsert  
gjennom 50 år. Fortellingen handler om nyskaping, 
 menneskelig pågangsmot, en bedrift med eventyrlig 
vekst som deretter utsettes for sterk konkurranse og 
 medfølgende turbulens. Så var det hele slutt våren 2000. 

Boken er en hyllest til alle menneskene i, rundt og bak 
 brøytene som har bygget vårt moderne samfunn.

Utgitt 2018
Innbundet kr 399,-
336 sider 9 788293 351580

(SD)

5. 
opplag

(SD)

Endelig en bok om mat til babyen i sitt første leveår! 
Mange mener mye om babymat, og det er lett å bli 
forvirret. I de månedene du har baby er det mye å henge 
fingrene i, og da må matlaging være gjennomførbar. 

Enkle oppskrifter og informasjon i tråd med offentlige 
retningslinjer

Utgitt 2018
Kr 399,-
208 sider

Kristine Skjøthaug

LAG BABYMAT

9 788293 351542

Siv Kristin Sællmann

SOMMERMAT FRA SØRLANDET

Fellesnevneren for oppskriftene i boken er enkelthet, 
kreativitet og ikke minst fargerike bilder som oser av 
Sørlandet, sjø, sol og sommer. «Sommermat fra Sørlandet» 
er en bok for alle som på en eller annen måte er glade i 
Sørlandet. Og hvem er ikke det? Nå kan sommeren nytes 
hele året...

Utgitt 2019 
Kr 399,-
240 sider 9 788293 351696

(SD)
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Sven Egil Omdal og Olav Ellingsen

STAVANGER -SLIK DU VAR

Boken er en kjærlighetserklæring i ord og bilder til en unik 
by, og en skattkiste av kunnskap for alle som gjerne vil huske 
Stavanger slik den var.

Utgitt 2018 
Kr 399,-
280 sider 9 788293 351573

(Egen)

Asgaut Steinnes

NORSKE GITARER
Historien om norske gitarer og gitarmakere

For første gang presenteres historien om norske gitarer, og 
de som laget disse. Forfatter Asgaut Steinnes er en av Norges 
fremste ekspert på området, og har laget en dokumentasjon 
gjennom bilder og tekst av den håndverksmessige sida av 
norsk gitarproduksjon, fra ca. 1790 og fram til i dag.

Utgitt 2017
Innbundet kr 349,- Nå 299,-
220 sider 9 788293 351504

(SD)

Hild Sørby

JÆRMALERNE
Jærmaleriet: fra landskap til visjon

Norges mest kjente landskapsmalere oppdaget Jæren i 1880 
årene. Kitty Kielland var først, og deretter kom mange 
 etter. Gjennom tekst og bilder beskriver Hild Sørby den 
 kunsthistoriske utviklingen av Jærmaleriet, fra naturalisme, 
over nyromantikk og stemningsmaleri, til moderne visjon. 

Utgitt 2018
Innbundet kr 399,-
260 sider 9 788293 351511

(SD)

Kjell Olav Stangeland 

FRÅ UTMARK TIL BY
Historia om Bryne

I Stavanger Aftenblad for 25. januar 1921 stod denne 
 annonsen: «Fra 1. Februar førstk. vil Time paa Jæderen post-
kontor bli benevnt Bryne». Frå same dag vart også namnet på 
jernbanestasjonen endra frå Time st. til Bryne st. 
Boka prøva å gi eit svar på gjennom historier om  personar, 
institusjonar og verksemder som har vore sentrale i utviklinga 
og som har sett preg på Bryne.

Utgitt 2021
Innbundet kr 399,-
340 sider

Rune Bjerga

KLASSENS KLOVN

Komiker Rune Bjerga var utvilsomt klassens klovn. Både på 
godt og vondt. Forhåpentligvis mest på godt, sier han.
I denne boka får du ekte og hysteriske historier om livet både 
bak og på scenen og mye annet. Her går virkelig flaut, vondt 
og veldig morsomt hånd i hånd. 

Utgitt 2021
Innbundet kr 349,-
200 sider

Hild Sørby – Per Thomas Grimnes

EIGANESVEIEN
Fra kjerrevei til praktgate

Boka presenterer et representativt utvalg av hus slik de kan 
oppleves på en vandring fra Løkkeveien til Tjensvoll- 
krysset. Dette er bokas hoveddel. Her finner vi ikke bare 
flere av Stavangers fineste og mest interessante lystgårder 
og villaer, men også interessante hageanlegg, parkanlegg og 
majestetiske trær. 

Utgitt 2020
Kr 399,-
240 sider

9 788293 351986

(SD)

9 788293 351887

(Egen)

9 788293 913023

(Egen)
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SOLVEIG NESSA

SOLVEIGS 
ROSEBOK
– ROSER I NORDISKE HAGAR

S
JÆREN FORLAG

 

SKOTSKE 
GOLFPERLER

175 BANER PÅ 6 MÅNEDER

SIGMUND HÅLAND
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KETIL SOLVIK-OLSEN

På vei
Jæren Forlag

Erik Lerdahl
ORD TIL ØYEBLIKKET

Utgitt 2018
Kr 349,-
288 sider

Helge Torvund
LIVSFYLDE

Betraktningar frå ei  
nysgjerrig sjel.

Utgitt 2019
Kr 379,-
264 sider

Unn Therese Omdal
DIAGNOSE: FLINK 
PIKE
Utgitt 2018
Kr 299,-
144 sider

9 788293 351207
(SD)

9 788293 351603
(SD)

(SD)
9 788293 351429

Solveig Nessa
SOLVEIGS ROSEBOK

Roser i Nordiske hagar

Utgitt 2017
Innbundet kr 379,-
244 sider

Helene Lerbrekk – Magrethe 
Gausel
BALANSE

Matgleder med mening

Utgitt 2015 – Nå 5. opplag!
Innbundet kr 349,-
240 sider

(SD)
9 788293 351566

9 788293 351740
(SD)

9 788293 351771
(SD)

Sigmund Håland
SKOTSKE GOLF- 
PERLER

175 baner på 6 måneder

Utgitt 2019
Kr 399,-
288 sider

Ketil Solvik-Olsen
PÅ VEI

Utgitt 2019
Kr 379,-
392 sider

ESPEN HANA

- edru og uten filter

Utgitt 2019
Kr 379,-
256 sider

9 788293 351757

(Egen)

9 788293 351788
(SD)

Torbjørg “Tante” Haugen
TANTES ENERGIMAT

Utgitt 2016
Innbundet kr 299,-
140 sider

Ivar Hauge Line
ALLTID VELKLEDD 
OG ALLTID 
VELKLEDD VOLUM 2

Utgitt 2013/2016
Innbundet kr 398,- 
240 sider

42 NORSKE KOFTER

Tradisjon møter fashion.

Utgitt 2015
Innbundet kr 398,- 254 
sider

9 788293 3513379 788293 351283

Alltid velkledd Volum 2

(SD)

9 788293 351450

9 788293 351597(SD)

(SD)

(SD)

(SD)

Heidi Netland Berge og  
Ingveig Tverranger
BRUK ALT

Utgitt 2017
Innbundet kr 399,- 
244 sider

Ingeborg Dirdal
TO BLUSS OG EN 
GRILL

Utgitt 2017
Innbundet kr 349,- 
224sider

Hilde Margrethe Edland
STRIKKELYST

Enkle oppskrifter på tykke 
pinner
Utgitt 2018
Innbundet kr 399,-
224 sider

Ingeborg Dirdal

TO BLUSS OG EN GRILL
KOKEBOK FOR FOLK PÅ FARTEN

9 788293 351436 9 788293 351382

TANTES 
ENERGIMAT
Lær av kokken til Bjørndalen, 

Solskjær & co

Torbjørg «Tante» Haugen

9 788293 351344

Ørjan Zazzera Johansen
KONG NORS LAND

Utgitt 2018
Innbundet kr 339,-
256 sider

Else M. Tungland
REDERIDYNASTIET

Carsten Gowart Olsen om 
familierederiets vekst og fall
Utgitt 2018
Innbundet kr 379.-
240 sider

Frøydis Hauge Høiland
DUKKESTRIKK

Utgitt 2017
Innbundet kr 349,-
276 sider

KONG 
NORS
LAND

Ø R J A N  Z A Z Z E R A  J O H A N S E N

R O M A N  O M  S L A G E T  I  H A F R S FJ O R D

JÆREN FORLAG

9 788293 351627
(Egen)

(SD)

(SD)

9 788293 351221

JÆREN FORLAGIVAR HAUGE LINE

FOR MENN. OM KLOKKER.

ALLTID 
VELKLEDD

VOLUM 2
FOR MENN. OM KLOKKER.

ALLTID VELKLEDD

JÆREN FORLAGIVAR HAUGE LINE

9 788293 351610

(SD)
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Leiv Magnus Grøtte /  
Silje Elin Matnisdal
AYLA THE FOX

Utgitt 2017
Innbundet kr 349,- Nå 199,-
208 sider

Kjell Arild Pollestad
JÆRSK KOKEBOK
Tradisjoner og oppskrifter 
fra fire generasjoner

Utgitt 2013/2017 
Innbundet kr 399,-
240 sider

Tom Weum 
GULLI OPPDAGER 
VERDEN

Utgitt 2017
Innbundet kr 249,-
200 sider

Jan Aasmann Størksen
52 SØNDAGSTANKER

Utgitt 2017
Innbundet kr 349,- Nå 199,-
212 sider

Arnt Olav Klippenberg
EGERSUND
- en akkurat passe stor by

Utgitt 2017 
Innbundet kr 349,-
220 sider

Svein Erik Reienes
ORDKOLLISJONER

Utgitt 2017
Innbundet kr 249,-
104 sider

Solfrid Mjelva Meek
KREATIV QUILTING

Utgitt 2019
Innbundet kr 399,-
224 sider

Arnt Olav Klippenberg -  
Ingvar Hovland
OKKE/OKKE 2

Utgitt 2013/2016
Innbundet kr 399,- Nå 199,-
268/264 sider

Bar Code Type  EAN-13Bar Code Type  EAN-13
Scorpion BarCode Version 1.70Scorpion BarCode Version 1.70

Scorpion BarCode, Copyright © 1994 - 2014 Scorpion Research Limited, All Rights Reserved Worldwide.Scorpion BarCode, Copyright © 1994 - 2014 Scorpion Research Limited, All Rights Reserved Worldwide.

9 788293 351085 > 9 788293 351269

9 788293 351467

(Egen)

Jærsk 
kokebok
Tradisjonar og oppskrifter frå fire generasjonar

Kjell Arild Pollestad

Foto: Ingeborg Skrudland
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JÆRSK KOKEBOK tek lesaren med inn i forfattaren sin eigen tradisjonsrike heim, der 
ikkje berre dukar og tallerkar, men også sjølve maten har gått i arv i generasjonar. Her 
er korkje pizza eller pasta, ciabatta, tapas eller sushi. Det er oldemor, mormor og mor 
sine fyldige og fløyelsmjuke rettar, laga heilt frå botnen av med reine naturprodukt, 
og utan den moderne redsla for det feite eller det søte. Her er mektige supper, runde 
sausar, luftige stuingar, himmelske dessertar, feite og margfulle rettar til kvardag og fest. 

JÆRSK KOKEBOK har komler, «ertersuba», «kjød og suba», lammefrikassé, bollefrikassé, 
makrellfrikassé – det vil ingen ende ta. Syltekrukkene er proppfulle av søte freistingar, 
det bugnar på kakefata, og til jul er det syltaflesk og rullepølse og sju sortar i kakebom-
mene. Mellom dei 220 oppskriftene som spenner over heile matregisteret, finn ein alle 
dei gamle sausane, den kvite, den lyse og den brune, ja til og med den raude, for ikkje 
å snakka om smørsausen, majonesen, remuladesausen, soppsausen, peparrotsausen 
og mor sin herlege vaniljesaus.

JÆRSK KOKEBOK er samstundes ein fest å lesa, med diktarord til mang ei oppskrift, 
både av Garborg og Kielland, Torvald Tu, Tor Obrestad og Tobias Skretting. Då pateren 
for nokre år sidan gav ut ei kokebok saman med Charles Tjessem, skreiv Klassekampen 
at «selv om du aldri har tenkt å lage mat, bør du lese denne boken». Det same vil nok 
kunna seiast om denne, for her dirrar på kvar einaste side inspirasjonen frå «gryta 
hennar mor».

Bar Code Type  EAN-13Bar Code Type  EAN-13
Scorpion BarCode Version 1.70Scorpion BarCode Version 1.70

Scorpion BarCode, Copyright © 1994 - 2013 Scorpion Research Limited, All Rights Reserved Worldwide.Scorpion BarCode, Copyright © 1994 - 2013 Scorpion Research Limited, All Rights Reserved Worldwide.

9 788299 913850 >

(SD)

9 788293 351320

(Egen)

9 788293 351528
(Egen)

9 788293 351481
(Egen)

(Egen)

OKKE

Arnt Olav Klippenberg - Ingvar Hovland

Tekster som kan leses høyt og lavt

OKKE 2

Ingvar Hovland - Arnt Olav Klippenberg

Tekster som kan leses høyt og lavt

O
K

K
E

 2

Okke Okke 2

(Egen)

9 788293 351498

(Egen)
9 788293 351689

JÆREN FORLAG

KA VA DET EG SA
PER INGE TORKELSEN

9 788293 351306

(Egen)

(Egen)

(Egen)

(Egen) (Egen)

(Egen) (Egen)

Egil Eriksson
ERIKSSONS  
STAVANGER

Utgitt 2016
Innbundet kr 399,- 
260 sider

Magny Frøyland
MEG – EN BOK OM 
FØLELSER

Utgitt 2016
Innbundet kr 199,-
48 sider

VAKRE DALANE

Fotografier av Kjetil Bentsen 
– tekster av Ingvar Hovland

Utgitt 2016
Innbundet kr 369,-
200 sider

Jærrock – Lappeteppe -  
Vind i garhol
ME PUTLA Å SYNGE

Rock og visesonger på jærsk

Utgitt 2016
Innbundet kr 299,-
116 sider

Torvald Tu
JÆRSTUBBAR

Redaktørar John Skien og 
Kjell Olav Stangeland

Utgitt 2015
Innbundet kr 349,- Nå 299,-
228 sider

Svein Magne Olsen
MED POMP OG PRAKT

Utgitt 2015
Innbundet kr 449,- 
400 sider

Svein Magne Olsen

Med pomp og prakt
With splendour and beauty

Kongelige hestekjøretøy i Europa

Royal Horse Carriages in Europe

Svein M
agne O

lsen     M
ed pom

p og prakt

Kongelige hesteKjøretøy i europa

royal horse Carriages in europe

Kongehusene i Europa har til alle tider vært eiere av et stort 
antall kjøretøy til transporter ved hoffet.   Blant disse kjøretøyene 
finner man seg en rekke staskjøretøy som de benyttet ved ulike 
opptog og reiser for å vise deres makt, status og rikdom. I denne 
boken presenteres over hundre av de vakreste staskjøretøyene 
som tilhørte monarkene.

I tekst og fargefoto får vi her kunnskap om kjøretøyene til de 
fleste kongehusene i Europa, og man kan selv følge utviklingen 
både hva angår tekniske innretninger og de rådende moter når 
det gjelder stil og komfort.

Med mer enn 600 unike foto blir kongelige opptog, vogner 
og vogndetaljer presentert, samtidig som illustrasjonene ledsag-
es av enkle tekster som knytter vognene til tid og sted.

Boken er den første helhetlige oversikten over kongevogner 
fra Europa som er skrevet siden 1927 (Kreisel: Prinkwagen und 
Schlitten, Leipzig 1927).

The royal houses in Europe have through the years been owners 
of a great number of carriages used for transport at the courts. 
Among these carriages we find dress coaches they applied at 
various processions and journeys to express their power, sta-
tus and wealth. This book presents over a hundred of the most 
beautiful carriages that belonged to the monarchs.

In these pages’ text and pictures we receive knowledge of 
carriages from most of the royal houses in Europe. You may 
simultaneously follow the development in technical appliances 
and the prevailing trends regarding design and comfort.

Royal processions, carriages and details are presented with 
over 600 unique photos, together with simple texts linking the 
carriages to time and place.

The book is the first comprehensive overview of royal  
carriages from Europe who is written page 1927 (Kreisel: Prink-
wagen und Schlitten , Leipzig 1927).

SVEIN MAGNE OLSEN er pensjonert sjefingeniør og fagbokforfatter. Han har mellom 
annet skrevet et omfattende firebindsverk om hestekjøretøy og –redskap knyttet til norsk 
næringsliv i tillegg til en rekke andre bøker om samferdsel og lokalhistorie. 

9 788293 351313 9 788293 351214

9 788293 351184

Vakre 
      Dalane

Fotografi av Kjetil Bentsen – tekster av Ingvar Hovland

JÆREN FORLAG

9 788293 351238
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Vakre Dalane er en ren kjærlighetserklæring til Dalane. Med fantastiske bilder som 

 viser hvor vakkert området er, og med tekster som forsterker opplevelsen.

 

Fotograf Kjetil Bentsen har i årevis – til alle døgnets tider - fartet rundt i Dalane med 

sitt kamera. Med et godt blikk for motiver, tålmodighet og ”passion” for området er  

resultatet blitt meget bra. Ingvar Hovland har bidratt med tekster som på mange 

måter blir ”prikken over i-en”.

 

Dette er en bok som egner seg til jevnlig bruk. Nyt den.
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Du skal syngja ein sang for kvar dag som du får,
og for stjernene over di seng.

Tobias Skretting

JJærsk livskunst
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og for stjernene over di seng.

Tobias Skretting

JJærsk livskunst

Jæren Forlag
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rsk livskunst

9 788293 351375

Tobias Skretting
JÆRSK LIVSKUNST

Utgitt 2016
Innbundet kr 299,-
132 sider 

Arnt Olav Klippenberg
GLADE PØLSER

Mat for mannfolk og sultne 
damer
Utgitt 2016
Innbundet kr 349.- 
220 sider

Per Inge Torkelsen
KA VA DET EG SA!

Utgitt 2016
Innbundet kr 339,-
292 sider

9 788293 351245
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Kari Todnem
OPPVOKST PÅ  
TVANGSARBEIDSHUS 

Utgitt 2015
Innbundet kr 375,- Nå 225,-
356 sider

Ingeborg Skrudland
TRAKTORTRYNE

Utgitt 2014
Innbundet kr 349,-
212 sider

Asle Haukland
STAVANGER OG 
SANDNES FRA LUFTA

Utgitt 2014
Innbundet kr 399,- Nå 199,-
236 sider

Asle Haukland
JÆREN FRA LUFTA

Utgitt 2013
Innbundet kr 399,-
208 sider

Odd Inge Worsøe
PÅ STREIF I SIRDAL

Utgitt 2014
Innbundet kr 399,- Nå 199,-
200 sider 

Cornelius Munkvik
COWBOYEN
- en autorisert biografi om 
Arvid Mæland

Utgitt 2014
Innbundet kr 399,- 
336 sider

Tobias Skretting
JÆREN SYNG I MERG 
OG MINNE
Mitt eige morsmål slik eg 
har høyrt og brukt det.

Utgitt 2014 (første gang 1998)
Innbundet kr 379,-
342 sider

Atle Jerstad
HEIA SKAPELSEN
- kikkhull inn i Kjell 
Pahr-Iversens livsglade 
kunst

Utgitt 2014
Innbundet kr 399,-
264 sider

Oppvokst på 
tvangsarbeidshus

Vi delte en barndom på  
Opstad Tvangsarbeidshus på Jæren 

Redaktør: Kari Todnem

Sola • Randaberg • Rennesøy

Bird´s eye view of Sandnes and Stavanger

Fotograf Asle Haukland

STAVANGER
SANDNES og
FRA LUFTA

SIRDAL
Odd Inge Worsøe

På streif i

Cornelius Munkvik

En autorisert biografi om Arvid Mæland
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JÆREN SYNG 

I MERG OG MINNE       

Tobias Skretting

MITT EIGE MORSMÅL SLIK EG HAR HØYRT DET OG BRUKT DET

JÆRSK DIALEKTORDBOK

Kikkhull til Kjell Pahr-Iversens livsglade kunst

Atle JerstadJæren Forlag

” Da Gud blåste stjernene ut i rommet, var det gleder han skapte, energi som glede, kraft som glede, vekst 
som glede. Og av vekst, kraft, energi oppstår igjen gleder. Tidens kunst sikter mot gleden, ikke sorgen, 
ikke rettferdigheten, ikke døden, gleden, ikke engang sannheten. Gleden. Å fange lykken og bygge gleden 
er menneskeåndens dristigste og mest grandiose prosjekt.”  

  Kjell Pahr-Iversen

K
jell P

ahr-Iversens livsglade kunst – Atle Jerstad
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Joleiv Ellingsen
RIM OG STUBBER OM 
KONER OG GUBBER  
1 OG 2

Utgitt 2010/2012
Heftet, kr 200,-
178 sider/124 sider

Einar Lea – Svein Inge 
Årrestad
FJÅGE FOLK / 
FLEIRE FJÅGE FOLK

Utgitt 2012 (nyutgave,  
utgitt første gang 
1982/1999)
Heftet, kr 200,-
124 sider/142 sider

Arthur Løvik / Bjørn Moi
JÆRBANEN

Livsnerven mellom 
Egersund og Stavanger

Utgitt 2012
Innbundet kr 450,-  
NÅ kr 299,-
256 sider
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Per Øystein Kvindesland / 
Bjørn Olav Skjæveland
ETTER DET VI HAR 
GRUNN TIL Å TRO…

Utgitt 2014
Innbundet kr 379.- 
280 sider

Aslaug Ravndal Gilje /  
Mimi Britt Vindenes
MED GLANS I 
HJERTET
Boken om glansbilder

Utgitt 2014
Innbundet kr 398,-
240 sider

Eva Hegre
NÅR...

Utgitt 2013 
Heftet kr 199,-
96 sider

 

Med glans  
i hjertet 

ASLAUG RAVNDAL GILJE -  MIMI BRITT VINDENES

BOKEN OM GLANSBILDER

M
ed glans i hjertet 30.03.2014

Per Øystein Kvindesland - Bjørn Olav Skjæveland 

Etter det vi har grunn
 til å tro...
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Verdens første direktebok

Skjæveland
Kvindeslan

d

Allmennlærer Olav Hove - fotograf Ingeborg Skrudland
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Jærstrender
Blømande

Harald Vik-Mo
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Ingvar Byrkjedal –  
Kåre Kyllingstad
FUGLER LANGS  
JÆRSTRENDENE

Utgitt 2016
Innbundet kr 379,-
280 sider

Harald Vik - Mo
BLØMANDE  
JÆRSTRENDER

Utgitt 2014
Innbundet kr 379,-
256 sider

Janne Håland
PREIKESTOLEN

Turen. Opplevelsen.  
Historien.

Utgitt 2015
Innbundet kr 199,-
96 sider

Janne Håland
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Janne Håland

PREIKESTOLEN
The trip. The experience. The history.
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Ta gjerne kontakt for  
mer informasjon.

post@jarenforlag.no 
tlf  90763377 

www.jarenforlag.no

Jæren forlag ble etablert i 2012, og har så langt gitt ut 
over 110 bøker. I denne katalogen finner en 94 bøker 
som alle er tilgjengelig, og da med et hovedfokus på de 
nyeste bøkene.

Våre nasjonale bøker distribueres av Sentraldistribusjon 
(SD), og lokale bøker distribuerer vi selv (egen). Alle 
bøker finner en i Bokbasen.


