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Instagramtävling:  
#trollinorden

 
Hur ser dina troll i Norden ut? Delta 
i Nordiska biblioteksveckans 
instagramtävling genom att tillföra 

#trollinorden vid dina trollbilder. 
Skicka in dina trollbilder eller troll-

arrangemang via instagram, facebook 
eller e-mail. Adresserna finner du på 
www.bibliotek.org. Vi lottar ut 

premier bland deltagarna.  
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Välkommen till 
Nordiska biblioteksveckan!

Den 10. november 2014 
samlas barn och vuxna på skolor 
och bibliotek i hela Norden 
och Baltikum för att lyssna till 
högläsning av nordisk litteratur 
för 18e gången. 

Arrangementet Kura Gryning 
är huvudsakligen för barn och 
unga, och börjar klockan 9 om 
morgonen. Kura Skymning 
för vuxna börjar klockan 19. 
Tidpunkterna kan anpassas 
efter de enskilda institutionernas 
möjligheter och behov. 

Det blir en vecka full av 
högläsning, utställningar, 
debatter och kulturupplevelser i 
flera tusen skolor och bibliotek i 
alla nordiska och baltiska länder. 
Allt för att hylla den nordiska 
litteraturen. 

Denna idékatalog är till för att ge 
tips till er som jobbar i bibliotek 
och skolor hur ni kan göra 
biblioteksveckan så spännande 
och mångfaldig som 
möjligt. I tillägg till de tre 
huvudböckerna, finns det 
en utvidgad litteraturlista, 

en lista över filmer och en hel 
massa aktivitetsförslag som kan 
konbineras med högläsningen. 
Det fina med biblioteksveckan är 
att institutionerna kan anpassa 
evenemanget efter sina egna 
möjligheter och resurser. Man kan 
göra det enkelt – högläsning av de 
utvalda texterna. Eller så kan man 
arrangera fler aktiviteter omkring 

biblioteksveckans tema och 
böcker. Låt fantasin strömma 
fritt! 

I år har vi utvecklat några nya 
aktiviteter, som till exempel 
några fina trollfigurer som man 
kan klippa ut och leka med i sin 
egen, hemgjorda trollvärld. Dessa 
kan printas ut från hemsidan. 
På hemsidan kan man dessutom 
finna aktiviteter, videoklipp, 
högläsningsklipp, musik och 
andra spännande saker som kan 
kombineras med högläsningen. 

Årets tema är Troll i Norden 
och vi har samlat en hel mängd 
fantastisk och trolsk nordisk 

litteratur som väntar på att få 
komma ut och bli läst. 
Gör er klara 
till att bli 
bergtagna!

“Det blir en vecka 
full av högläsning, 

utställningar, 
debatter och 

kulturupplevelser 
i flera tusen skolor 
och bibliotek i alla 

nordiska och baltiska 
länder. Allt för att 
hylla den nordiska 

litteraturen.” 
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Så lyder ett svenskt ordspråk från 
1678. Och denna höst stämmer det 
i allra högsta grad. Årets nordiska 
biblioteksvecka har nämligen troll 
i Norden som tema. I Norden 
finns otroligt många olika typer av 
troll. De bergtar och förtrollar dig, 
de är ofta tjuvaktiga och stjäl guld 
och smycken. De stjäl också barn, 
och byter ut dem med sina egna 
trollungar. 
Trollen har rötter i nordisk 
mytologi och de visar sig för första 
gången i 1220-talets Edda i form 

av jättar På 1800 – talet blomstrade 
trollmytologin igen, denna gång 
bland annat i äventyrena från 
Asbjørnsen och Moe. 

Trollen befinner sig i otillgängliga 
områden i naturen och det kan 
vara farligt för människor att 
försöka finna dem. Många av 
trollen känns igen i de nordiska 
ländernas mytologi, men det 

finns också olikheter på tvärs av 
landsgränserna. I Jotunheimen 
har jättarna kastat stenar efter 
varandra i häftiga strider, och man 
kan än i denna dag finna jättekast 
som ligger slängda runt backen. 
I Danmark gömmer sig trollen i 
hålor i skogen men på Bornholm 
kan man möta Krøllebølle, 
en liten trollpojke som 
bor på norra Bornholm 
tillsammans med sin 
familj. I Finland kan 
man träffa på ett peikko 
(troll) i skogen, men 
de mest kända trollen 
bor i Mumindalen. På 
Färöarna blir trollen till 
sten då solen skiner på 
dem, lika som de också 
gör i Norge, Sverige och 
på Island. Dessutom 
kommer trollkärringen 
Gryla på besök vid 
fastlagstider. På Island är 
Gryla mer grotesk. Innan 
jul kommer hon ner från 
fjällen för att fånga osäkra 
barn i säcken sin och äta 
dem till middag. Det 
finns också myter om 
alver. Men i och med att 
de är pyttesmå, osynliga 
och bor under stenar, är det 
inte många som har sett dem. 

I språket ser man också spår efter 
troll. Det går «troll i ord», man 
kan vara «rik som ett troll», man 
kan «ha tandtroll» och på nätet 
används ordet «internettroll». 

Utvalet av årets högläsningsböcker 
vittnar och en bred förståelse av 
troll. I Monsterbråk möter vi 
några trollaktiga krangelfanter 

som inte kan bli eniga om vad de 
skall leka. I boken för äldre barn, 
Pappan och havet av Tove 
Jansson, drar muminfamiljen ut på 
havet för att uppleva nya äventyr. 
Stefan Spjuts Stallo är en av 
den nordiska samtidslitteraturens 
nyaste böcker om troll och den 

skildrar nordisk, särskilt svensk 
och samisk, kultur och trollmystik 
på ett väldigt verklighetstroget 
sätt. 

I den utvidgade litteraturlistan 
finns nordiska texter helt från 
1200-talet tills idag. Alla de 
nordiska länderna är representerade 
med minst en text, vilket som skall 
vara med för att ge en total nordisk 
trollupplevelse. 

Troll i Norden
När man talar om 
trollet, så står det i 

farstun

“ “
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Högläsning för barn sker 
under morgontimmarna. 
I år presenterar vi 
speciellt två böcker till 
morgonläsningen. Den 
första, Monsterbråk, 
passar för yngre barn 
från tre till ca åtta år. 
Den andra boken är Tove 
Janssons klassiker Pappan 
och havet, en bok som 
huvudsakligen är för lite 
äldre barn, men som vuxna 
också kan ha stor glädje av.  

Monsterbråk (2013)
Att hoppa hage är lätt för 
mig, men Stora Monster faller 
pladask. «Klumpeduns i gröna 
skor», skrattar jag. «Jag har i 
alla fall inte röda bebisskor!» 
skriker Stora Monster. 

Lillamonster och Stora Monster 
har det tråkigt och klarar inte 
att komma överens om vad de 
skall leka. Medan lilla monster 
vill rita vill Stora Monster hellre 
fiska. Detta blir ett stort gräl 
som slutar med en massa bråk, 
skällsord och slag - mitt i ögat. 
Lilla monster får en klump i 
magen. Kanske Stora Monster 
blev blind och ligger på sjukhus?

Monsterbråk är en skojig 
berättelse om ett monstergräl, 
som trots allt slutar med vänskap.
Böckerna om Stora Monster och 
lilla monster har en stor läsarkrets 
i hela Norden och har vunnit 
flera priser. Monsterbråk utkom 
år 2013 och blev samma år 
nominerat till Nordiska Rådets 
barn- och ungdomslitteraturpris.

KURA GRYNING
högläsning för barn

Kalle Güettler, 
Rakel Helmsdal & 
Áslaug Jónsdóttir 

Trion har hittills gett ut sju 
böcker om lilla monster och 
Stora Monster. Serien har nått 
stort popularitet, både på Island 
och i andra länder i Norden och 
Baltikum.

Svenska Kalle Güettler (f. 1949) 
har många järn i elden, och har 
gett ut böcker i varierande genre 
för olika åldersgrupper. Han 
debuterade som skönlitterär 
författare år 1990 med 
ungdomsboken Drömmen, och 
har vunnit flera pris efter det.

Rakel Helmsdal (f. 1966) från 
Färöarna är lärare i drama och 
kreativ skrivning samtidigt som 
hon driver sin egen dockteater. 
Hon debuterade med boken Tey 
kalla meg bara Hugo år 1995, 
och har därefter skrivit många 
barn- och ungdomsböcker, men är 
mest känd för monsterböckerna.

Islänningen Áslaug Jónsdottir 
(f. 1963) är författare, illustratör 
och dramatiker. Med hög 
aktivitet inom alla dessa fält 
har hon markerat sig inom det 
nordiska konstfältet och bl.a. 
blivit hedrad med Reykjaviks 
barnbokspris och den isländska 
illustratörprisen Dimmalimm 
(två gånger).
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Finlandssvenske Tove Jansson 
ble født 9. august 1914, og har 
hundreårsjubileum i år. Hun 
er mest kjent for tegneseriene 
og bøkene om Mummitrollet, 
men var også en dyktig og veldig 
produktiv maler. Mummitrollene 
ble introdusert i bokform i 
1946, og det store internasjonale 
gjennombruddet kom med 
Trollmannens hatt i 1948. Med 
tjue millioner lesere på omtrent 
femti språk har hun blitt en 
verdenskjent forfatter. En av 
grunnene til dette, er kanskje at 
fortellingene har mange lag og 
dimensjoner, og at de er rettet 
mot både barn og voksne.  I 
tillegg til å forfatte Mummitrollet 
var hun også en dyktig humorist 
og satiriker, og hadde en sterk 
og modig samfunnskritisk 
stemme før, under og etter andre 
verdenskrig. 

Titta på båten, titta på 
Äventyret, sa han. En båt 
om natten är någonting 
underbart. Det är så man 
ska börja ett nytt liv, med 
en brinnande stormlykta 
i masttoppen, kustlinjen 
försvinner i mörket bakom 
en, hela världen sover. Att 
resa om natten är finare än 
någonting annat på jorden.

Livet i Mumindalen har fallit 
in i en vardaglig rutin och 
muminpappan känner sig 
överflödig och obetydlig. Att 
familjen själv släcker en liten 
skogseld, utan att väcka honom 
ur en tupplur, blir droppen 
som får bägaren att rinna över. 
Lösningen är att hela familjen 
reser ut till en fyr långt ute i 
havet. Där kan pappan överta 
kontrollen och känna sig viktig 

igen. 
Men det nya livet på ön är inte 
helt som familjen hade tänkt sig. 
Något känns fel och det verkar 
som om ön inte vill ha dem 
där. Muminmamman vantrivs 
och målar en köksträdgård 
in i fyren. Mumintrollet blir 
förälskad i en sjöhäst och flyttar 
också “hemifrån”. Trots att 
Muminpappan känner sig viktig, 
har resten av familjen det inte bra. 
Vad skall det till för att de kan 
återvända till Mumindalen och ha 
det så fint som förr?

Det utvalda textutdraget 
presenterar flera av bokens motiv 
och teman, såsom ensamhet, att 
resa, att betyda något för andra 
och ge andra rum för deras egna 
behov. Boken kan få barnen att 
tänka över vilken roll de har i 
familjen, att det är viktigt att vara 
uppmärksam på andra och vad 
som händer då man reser bort och 
kommer hem igen.

KURA GRYNING
högläsning för barn

Tove Jansson
 (1914-2001)

Pappaen OG havet 
(1965)
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KURA GRYNING
högläsning för barn

Vid uppläsning

Både lärare och 
skolbibliotekarie kan 
gärna läsa för barnen. 
Eventuellt kan man få en 
skådespelare, författare 
eller annan med intresse 
för litteraturförmedling 
till att läsa högt.  

Mycket av stämningen kan 
tändas före läsningen börjar. Den 
kan vara en god idé att tända 
stearinljus för att få en mysig och 
trollaktig stämning. Eventuellt kan 
man använda en projektor och 
projicera bokens text på väggen i 
klassrummet eller biblioteket, så 
att alla kan se samtidigt. Det kan 
också vara kul att läsa boken på 
originalspråket, eller på ett annat 
nordiskt språk. 

Det utvalda utdraget av Pappan 
och havet (s.23 – 35) är tillgänglig 
på biblioteksveckans hemsida 
några veckor innan arrangemanget 
börjar. Hela Monsterbråk ligger 
på biblioteksveckans hemsida, men 
vi rekommenderar naturligtvis att 
ni köper eller lånar boken för att få 
den bästa läsupplevelsen.
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KURA SKYMNING
högläsning för vuxna

 

Stallo
Det föreföll som om hans tvivel 
höll på att lösas upp i kanterna. 
Som om de sögs in i nånting 
tillsammans. Själv visste Susso 
varken in eller ut. Hon mådde 
illa. Det kom och gick men släppte 
inte taget. Och nu kände hon hur 
det molade sig längre och längre 
in. (...). Hon kunde inte längre 
avgöra vad som var rimligt och 
vad som var orimligt och det gjorde 
henne vimmelkantig. – Hallo, sade 
Barbro med en mjukt sjungande 
röst, är det någon hemma? 

År 1987 tar flygfotografen Gunnar 
Myrén en bild av en björn. Då han 
framkallar bilden märker han 
att något sitter på björnens rygg. 

Det är varken ett djur eller 
en människa, det är något 
mittemellan. 
År 2004 kontaktas Myréns 
barnbarn av Edith, 
en gammal dam från 
Jokkmokk. Hon har sett 
ett dvärgliknande väsen 
utanför huset och ber Susso, 
som har ärvt ett genuint 
intresse för kryptozoologi 
av sin morfar, att sätta upp 
en övervakningskamera på 
gården. Kort efter försvinner 
Ediths barnbarn Mathias 

spårlöst i natten. Detta är början 
på en farlig jakt mellan två 
verkligheter, som ingen bör bege 
sig ut i, om man är rädd för vad 
som gömmer sig i de nordiska 
skogarna: vätter, övernaturliga 
väsen, troll och stallo. 

Stallona stammar från samisk 
mytologi. De är lite människa, 
lite troll och kan förändra sig. De 
vill helst vara i fred, och håller 
sig undan människor så länge 
människor håller sig undan dem. 
Om inte, så kan det verkligen gå 
på tok. Speciellt barnen skall akta 
sig – Stallona har har en förkärlek 
för de små.
 
Stalloene kommer fra samisk 
mytologi. De er litt menneske, litt 
troll, og kan forandre ham. De vil 

helst være i fred, og holder seg unna 
menneskene så lenge menneskene 
holder seg unna dem. Hvis ikke 
kan det gå virkelig galt. Særlig 
barna bør passe seg; Stalloene har 
en forkjærlighet for de små.

Vid uppläsning 
Nordiska biblioteksveckan har 
plockat ut tre utdrag ur Stallo 
som vi anser representerar boken 
som helhet. Det första, s.250-
251, är en intervju med Susso 
om morfaderns och sina egna 
trollbilder. Här får man en bra 
introduktion till handlingen i 
boken. Det andra utdraget, s. 439-
445, handlar om Susso, Thorbjörn 
och Gudruns möte med Humpe, 
ett synnerligen intressant väsen. 
I det tredje utdraget s. 476-480 
får man på allvar en inblick i hur 
farligt det kan vara att umgås med 
troll och stallo. Utdragen finner 
man på biblioteksveckans 
hemsidan några veckor innan 
arrangemanget börjar. 

Bibliotekarien ägnar sig ofta 
gott till att läsa högt. Om det är 
önskvärt kan man invitera en 
utomstående person för att läsa, 
t.ex. en författare, skådespelare, 
berättare eller annan med intresse 
för litteratur och högläsning, 
berättande och kulturförmedling. 

Stefan Spjut
Den svenska författaren Stefan 
Spjut är född år 1973 och bor 
i Stockholm. Han är utbildad 
journalist och har arbetat som 
kritiker i flera svenska tidningar. 
Han debuterade år 2008 med 
Fiskarens garn, en bok som 
tog honom 15 år att skriva. 
Stallo är Spjuts andra roman. 
Den utkommer i 13 länder och 
kommer också att filmatiseras. 
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Idékatalog
KURA GRYMING

Gör din egen trollvärld

I år kan man hämta fina 
trollbilder från hemsidan 
som kan användas till att 
laga sin egen trolska värld. 
Tanken är att barnen, 
tillsammans eller ensamma 
skall teckna eller måla ett 
landskap, s.s. en skog, ett 
fjällandskap eller liknande 
och sätta sig in och leka med 
trollfigurerna i denna miljö. 
Man kan också använda 
element från naturen 
såsom mossa, gräs och löv i 
landskapet. 

Instagramtävling: 

Hur ser dina troll i Norden 
ut? Delta i Nordiska 
biblioteksveckans insta-
gramtävling genom att 
lägga till #trollinorden 
vid dina trollbilder. 

Skicka in bilder av troll eller 
trollarrangement via instagram, 
facebook eller e-mail. Adresserna 
finner du på www.bibliotek.
org. Vi lottar ut premier till 
deltagarna.

Snacka om troll i klassen

Hur många olika troll finns det 
egentligen? Finns det olika troll i 
de olika nordiska länderna? Vad 
gör trollen egentligen och finns 
det snälla troll, eller är alla stygga 
och elaka? Att snacka om troll 
kan vara engod uppvärmning 
till högläsningen och sätter 
verkligen fantasin i gång. Ta gärna 
utgångspunkt i kända troll, såsom 
Mumintrollet eller trollen från 
Asbjørnsen och Moes äventyr. 

Detta kan också vara en fin 
anledning att snacka om 
vänskap och familjerelationer. 

Oavsett om man 
tror på troll 
eller ej, har de 
flesta barn och 
vuxna kommit 
i kontakt med 
troll. Du finner 
dem i böcker, i 
filmer, i skogen, 
på fjället och 
andra oväntade 
ställen. Vi hoppas 
att årets tema kan 
väcka trollen upp 
ur dvalan och skapa 
en trolsk och magisk 
stämning på 
skolor och bibliotek 
under Nordiska 
biblioteksveckan. I 
idékatalogen finner 
du många förslag 
till aktiviteter 
som man kan göra 
både ute och inne, 
tillsammans med 
andra och ensam.   
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Monsterbråk handlar om 
vänskap, konflikt och försoning. 
Alla vet hur det är att ha det tråkigt, 
att bli arg, och att bli vänner igen. 
Därför kan man t.ex. fråga barnen 
om de har haft konflikter med 
sina vänner och hur de blev vänner 
igen efteråt.  
I pappan och havet behandlas 
familjerelationer på ett intressant 
sätt. Vilka olika roller har 
muminfamiljen och kan rollerna 
i familjen ändras? Hur ser rollerna 
ut i barnens egna familjer? Liknar 
de mumintrollens eller är de olika?

Teater

Ibland kan det vara enklare att 
uttrycka sig med hela kroppen 
än bara med sin röst. Det finns 
många kända äventyr om troll och 
därför kan det vara kul att göra om 
berättelserna till skådespel. Man 
kan också gärna skriva sina egna 
skådespel och låta fantasin flyga 
högt över blocksberg. Det kan 
också vara kul att laga sina egna 
kostymer. Använd material från 
naturen såsom mossa, ull, pinnar, 
bark och eventuellt gamla slitna 
kläder och ansiktsmålning för att 
få barnen att se så trolska ut som 
möjligt. Eventuellt kan man också 
göra en film. 

Barnen kan också ta utgångspunkt 
i högläsningsböckerna och 
uppvisa ett av materialet inspirerat 
teaterstycke. Monsterbråk har 
t.ex. korta och fräcka repliker, 
något som är kul för barnen att 
imitera. Textutdraget ur Pappan 
och havet inkluderar många av 
muminkaraktärerna, vilket gör 

att flera kan delta i skådespelet. 
Historien är väldigt dramatisk och 
det kan vara lätt att få barnen att 
leva sig in. 

Teckna, skriv och läs

Teckna och skriv ett äventyr 
eller en dikt om troll. Rubriken 
kan t.ex. vara «Trolljakten», 
Min vän, trollet», Trollfamliljen 
Gnurrk på äventyr» Resan till 
trollskogen». Små 

barn kan färglägga trollbilderna 
som man kan finna på hemsidan 
under fliken «material», eller bli 
inspirerade av att rita trollfigurer 
från Monsterbråk eller en av de 
andra böckerna på litteraturlistan. 

Äldre barn kan bli inspirerade av 
äventyr eller av muminböckerna 
och skriva ett liknande äventyr. 

Idékatalog
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De kan också skriva en historia 
inspirerad av Pappan och havet: 
vart drömmer de om att resa och 
vilka slags troll i vardagen vill de 
bli av med?
Barnen kan skriva och teckna 
tillsammans för att sedan läsa 
högt för och visa bilderna de har 
tecknat för varandra. Eventuellt 
kan man också laga ett plakat över 
olika typer av troll. Använd gärna 
trolleksikonet på hemsidan för 
inspiration.  
Man kan också kombinera 
högläsningsböckerna med andra 
böcker från litteraturlistan eller 
böckerna som blivit nominerade 
till Nordiska rådets barn och 
ungdomslitteraturpris. 

Gå på trolljakt!

Dra ut i 
naturen och 
leta efter 
troll. Finns 
det ett område 
i  närheten av 
skolan/biblioteket 
som är lite mystisk och 
trolsk? Se om ni kan finna 
spår efter troll och laga eventuellt 
en trollstig (naturstig). På ställen 
som man inte omedelbart har 
tillgång till natur, kan man också 
uppsöka bibliotekets källare, en 
kyrkokällare eller en vind för att 
leta efter troll där.  

Lek «Bockarna Bruse»

Äventyret «Bockarna 
Bruse» är en 
enkel och 

kort berättelse som enkelt kan 
göras om till en lek. Låt tre av 
barnen vara getter och en eller 
flera av barnen vara trollet (t.ex. 
genom att ha flera huvuden). Finn 
eller laga en bro och sätt igång. 
Äventyret finns på den utvidgade 
litteraturlistan. 

Trolldeg eller troll av sten

Att laga trolldeg är väldigt 
enkelt och kul. Man kan laga 
fina trollfigurer och leka med 
dem då de kommer ut ur ugnen. 
Receptet finns 
under fliken 

«Material» på biblioteksveckans 
hemsida. Ett alternativ kan vara 
att laga troll av modellera eller av 
stenar och ull som man limmar 
ihop.  

Nordisk kväll/natt på skolan

att vara på skolan om kvällen/
natten är helt speciellt. Man 
kan tillsammans i klassen eller 
eventuellt tillsammans med andra 
klasser laga en stämningsfull kväll 
i klassrummet. Man kan t.ex. laga 
nordisk mat tillsammans, höra 
på trolsk musik, högläsa eller se 

en av trollfilmerna på lista. 
bibliotekets kjeller, 

en kirkekjeller eller 
en låve for å lete 

etter troll 
der.
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Författarbesök

Arrangera gärna en författarkväll 
med besök av en eller flera nordiska 
författare. Man kan till exempel 
inleda eller avsluta med högläsning, 
eller berätta om hur det är att vara 
författare och varifrån inspirationen 
inhämtas. Eventuellt kan man 
också kombinera författarkvällen 
med en snabbkurs i skrivning. 

Föredrag

Kan man också gärna invitera en 
professor, lektor eller annan som 
har god kännedom om årets tema 
för att hålla ett föredrag om det. 
Det kan också vara en god idé 
att hålla ett föredrag om Norden, 

nordisk litteratur, nordisk 
historia eller nordiska språk. 
Man kan också invitera en 
person med god kännedom 
om Norden från den lokala 
Föreningen Norden eller 
arrangera Kura Skymning i 
samarbete med föreningens 
medlemmar. 

Nordisk hörna på 
biblioteket

Inred ett hörn av biblioteket 
med trollrelaterade saker. Man kan 
hänga upp årets plakat, lägga fram 
nordiska biblioteksveckans böcker 
eller annan nordisk litteratur. 
Eventuellt kan man också pynta 
med troll, ting från naturen eller 
andra nordiska element.  

Högläsning av flera böcker

Man kan kombinera högläsningen 
av de utvalda böckerna till 
Nordiska biblioteksveckan 
med annan nordisk litteratur. 
Eventuellt kan man se i listan 
för övrig nordisk litteratur eller 
använda möjligheten att läsa högt 
ur vinnarboken av Nordiska rådets 
litteraturpris.

Nordiskt teaterstycke

Arrangera ett teaterstycke, gärna 
inspirerat av en av böckerna 
från litteraturlistan. Man kan 
antingen använda amatörer eller 
professionella skådespelare. Man 
kan också invitera en skolklass 
för en uppvisning av antingen ett 
nytt skrivet eller redan existerande 
teaterstycke. 

Konsert

Arrangera en koncert med ett 
nordiskt band eller en nordisk 
artist. Det är fint om musiken 
passar till temat, antingen i 
innehåll eller stämning. Det kan 
vara allt från klassisk musik till 
hårdrock. 

Nordisk filmkväll

Sist i idékatalogen finner du 
en lista över trolska filmer från 
Norden. En god idé kan vara 
att kombinera högläsningen 
och julekakstraditionerna med 
filmvisning. Obs! Kom ihåg att 
orientera er om upphovsrättsreglerna 
innan ni visar film.  

Det är november. 
Tänd stearinljus, baka 
pepparkakor, sätt på 
tekannan. Kura Skymning 
är stunden för det bästa 
norden kan bjuda på om 
vintern. Kombinera gärna 
högläsningen med flera 
aktiviteter från listan och 
skapa en helnordisk kväll. 
Eftersom julen närmar 
sig, kan det också vara 
mysigt att kombinera 
högläsningen med nordiska 
jultraditioner som att 
dricka glögg och äta 
papparkakor. 
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Årets konstverk

Årets konstnär är illustratören och 
författaren Brian Pilkington, 
som är född i England men har 
bott de senaste 38 åren på Island. 
Brian har illustrerat och utgivit 
över 10 böcker om isländska troll 
och är fascinerad av den isländska 
mytologin omkring troll och jul. 
Flera av böckerna är översatta till 
olika språk, av de nordiska språken 
finns t.ex. “Islandske trolde” 
och “Snublefod” översatt till 
danska.

Brian har i årets konstverk för 
Nordiska biblioteksveckan lyckats 
på ett fantastiskt sätt förmedla 
kärnan i högläsningsevenemanget 
samtidigt som det kopplas samman 
med temat “Troll i Norden”. 
På bilden ser vi ett gammalt troll 
som för högläsningstraditionen 
vidare till en yngre generation 
på ett ytterst stämningsfullt sätt. 
Trollbarnen lyssnar fascinerat på 
berättelsen medan deras ansikten 
lyses upp av en ljuskälla från 
marken.
Läs nedan Brians egen beskrivning 
om sitt konstnärskap och sina 
tankar omkring illustrationen till 
Nordiska biblioteksveckan.

”Jag föddes I Liverpool i England 
år 1950. Som 14 åring lämnade 
jag skolan eftersom jag blev 
erbjuden ett lärlingskontrakt 
som illustratör. Då beslöt jag 
mig för att ta en bachelorkurs 
i illustration. År 1976 tog jag 
emot möjligheten att besöka 
Island för en månads vistelse. 
Jag hade så kul att jag beslöt mig 
för att förlänga vistelsen och 
söka efter arbete... och nu är jag 

fortfarande här och förlänger 
gladeligen min vistelse efter alla 
dessa år.
Jag har genom åren skrivit och 
illustrerat flera barnböcker och 
böcker för alla åldrar som skildrar 
den fanstastiska isländska 
folkloristiken. Detta har 
inkluderat mer än tio böcker om 
troll, bl.a. “Icelandic Trolls” 
och “Trolls Philosophy and 
Wisdom”

Folkloristiken omkring isländsk 
jul är fantastisk och ytterst 
bisarr. De har 13 tomtar, som 
härstammar från den gräsliga 
haggan till troll Grýla, som 
älskar att äta dumma barn. Den 
nyanserade materialrikedomen i 
ämnet har gett mig tillräckligt 
med material till två böcker om 
ämnet samt till en tredje som 
utkommer innan julen 2014.

Troll har varit ett återkommande 
tema alltsedan min första 
bok utkom 35 år sedan, så 
då förfrågan om illustrering 
av en poster till Nordiska 
biblioteksveckan kom till mig 
var jag klar, intresserad och 
väldigt entusiastisk att visa min 
förmåga till alla människor som 
inte bor på Island (tydligen så 
finns det rätt många av dem). 

Konstverket är målat med 
vattenfärg och gouache på 
beigefärgat papper. Jag älskar 
att leka med ljuskällan. Bilden 
blir upplyst av ett stearinljus 
eller någon form av flamma 
som kommer från ett ställe nära 
marken och jag tycker det bildar 
en varm och mysig stämning. 
Jag blev väldigt nöjd med 
resultatet och hoppas att andra 
också kommer att gilla det”.
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Idéer till övrig läsning
Böcker till små barn

 »  Monsterserien til Güettler, Helmsdal og Jónsdottir (SV, FÆ, ISL).
 »  Dynkur : sagan um tröllastrákinn sem óttaðist dagsbirtuna – Brian Pilkington (ISL).
 »  Ruska : en kjærlighetshistorie fra Island – Brian Pilkington (ISL).
 »  Njóla nátttröll býður í afmæli - Guðjón Sveinsson og Einar Árnason (ISL).
 »  Skessur, skrímsli og furðudýr við þjóðveginn - Jón R. Hjálmarsson (ISL).
 »  Tröllin í Esjufjalli - Lilja Sólrún Halldórsdóttir og Katrín Óskarsdóttir (ISL).
 »  Sagan af Loðinbarða -  Jóhanna Á. Steingrímsdóttir endursagði og Margrét E. Laxness (ISL).
 »  Sagan om den underbara familjen Kanin- och godistrollet - Jonna Björnstjerna (SE).
 » Rölli ja metsänhenki - Ilkka Matila, Marja-Leena Hukkanen ja Miska Reimaluoto (FI).
 »  Karius og Baktus - Thorbjørn Egner (NO).
 »  Tambar er et troll, Tambar får en ny venn - Tor Åge Bringsværd (NO).
 »  Bukkene Bruse vender tilbake -  Bjørn F. Rørvik (NO).
 »  Birger og de nye treskiene - Rita Johnsrud (NO).
 »  Sagnet om trollveggen - Gunvor Rasmussen (NO).
 »  Trollprinsen - Bjørn Ousland (NO).
 »  Asbjørnsen & Moes eventyr. F.eks «Gutten som kappåt med trollet» (NO).
 »  Troldelivbøkene - Sissel Bøe (DK).
 »  Troldepusbøkene - Dine Skafte Jespersen (DK).
 »  Bukkene Bruse (på nordsamisk: Golbma bonki bohkká).
 »  Niillas ja Báktestálu noaidelávži (Nils og Bergtrollets magiske reim) (SA).
 »  Rölli ja kultainen avain - Taavi Vartia (FI).
 »  Böckerna om Plupp – Inga Borg (SE).
 »  Petter och hans fyra getter – Norelius (SE).
 »  Tomtebobarnen - Beskow, Elsa (SE).
 »  Trollets hjärta - Gunilla Borén (SE).
 »  Eru trøll og huldufólk til? - Mia H. Smith og Th. M. Smith (FÆ).
 »  Brúsajøkul - Óli Petersen Jens Pauli Heinesen (FÆ).

Böcker till äldre barn och ungdom 

 »  Mummitrollbøkerne – Tove Jansson (FI).
 »  Hulder - Tonje Tornes (NO).
 »  Trollskallen - Alexander Løken (NO).
 »  Odinsbarn – Siri Pettersen (NO).
 »  Vindeltorn – Tone Almhjell (NO).
 »  Stálu čiehká  (Trollets skatt) (SA).
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 » » Go stállu náidalii muorraguottuin ( Da stalloen giftet seg med en trestokk) (SA). 
 » » Staaloeh vienhtieh aske lea dålleh (SA)
 » (Stalloer tror at månen er et bål) - 25 sørsamiske eventyr gjenfortalt av Kirsti Birkeland.
 » » Samiske beretninger, redigerte samiske eventyr og sagn (SA) - Brita Pollan.
 » » Augustinatt - Maud Mangold (SE).
 » » Svartskogen - Helena Bross (SE).
 » » Älvor, troll och talande träd : folktro om svensk natur - Ebbe Schön (SE).
 » » Trollkistan - Ebbe Schön og Bengt Arne Runnerström (SE).
 » » «Mitsivarniangads møde med kæmperne», «Kamikinak i kæmpernes land», «Grovædertroldene», 

«Fjeldgengeren Arnarsarsuak» fra Kujuvarsiks rejse til månen. Eventyr fra Grønland - Ove Bak (GL).

Böcker för vuxna

 » » Mummitrollbøkene – Tove Jansson (FI). » Troll - Theodor Kittelsen. (NO).
 » » Troll og trollslekt. Faktabok. (NO).
 » » Peer Gynt - Henrik Ibsen (NO).
 » » “Trolldom” (novelle) fra: Kropp og sinn - Jan Grue (NO). » Ravstemmen – Henrik Petersen (DK).
 » » Underfors – Maria Turtschaninof (FI).
 » » Ennen päivänlaskua ei voi - Johanna Sinisalo (2011) (FI). » Blant tomtar och troll (SE).
 » » Troll och människor - Selma Lagerlöf (SE).
 » » Bortbytingen – Selma Lagerlöf. Novelle, finnes også som billedbok (SE).
 » » Skírnismál (ISL/Norrønt).
 » » Þjóðsögur - Jóns Árnasonar (ISL).
 » » Landið, fólkið og þjóðtrúin : kortlagðir álagablettir og byggðir trölla, álfa, drauga, skrímsla og útilegumanna 

í Árnesþingi - Bjarni Harðarson (ISL).
 » » Ett gammalt bergtroll (dikt). Gustav Fröding (SE).
 » » Ormens väg på Hälleberget - Torgny Lindgren (SE).
 » » Peer Gynt - Henrik Ibsen (NO).
 » » Ennen päivänlaskua ei voi - Johanna Sinisalo (2011) (FI) Finnes bare på finsk og engelsk.
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Idéer till FILM

Barn 

 » Mummitrollfilmene (FI).
 » Gutten som kappåt med trollet – Ivo Caprino (NO).
 » Röllipeikko (FI).
 » Trolderik (DK).
 » Æsketroldene (DK).
 » Karius og Baktus (NO).

Ungdom 

 » Trolljegeren (NO).
 » Det siste norske trollet (NO).
 » Troldefilmen Victor og Victoria (DK).
 » Ronja Røverdatter (SE).

 »VUXsne 

 » Trolljegeren (NO).
 » Thale (NO).
 » Sumarlandið (ISL).
 » Moomin Tales: BBC-dokumentar om Mummitrollet.
 » Trold. Kortfilm. (www.ekkofilm.dk/shortlist/film/trold-/) (DK).

Obs! Vi ber er vänligen notera att det är på användarens 
ansvar att finna information om de regler om upphovsrätt 
som gäller vid filmvisning

Vi hoppas att idékatalogen kan bidra till att ge inspiration 
till uppläsning av texterna och planeringen av aktiviteter! 
Stort tack till alla goda bidrag och idéer som vi fått av 
bibliotekarier och skollärare. 

Gå också in på vår hemsida www.bibliotek.org för 
mera information.


