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Hår Nina Bolt Hent PDF Vores hår besidder, kulturhistorisk set, en mytisk kraft, som stadig fascinerer os. Det
er i håret, at kræfterne og dæmonerne bor – tænk bare på historien om Samson og Dalila og på

middelalderens hekse, der fik klippet håret af. En afstraffelsesmetode, der i øvrigt også blev brugt over for
tyskerpigerne efter anden verdenskrig.

Nina Bolt fortæller i bogen "Hår" om hårets historiske betydning i vores samfund og kommer både ind på
drømme, myter og religion og på, hvad vores hårpragt betyder i dag.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab. Var derefter ansat en årrække på
forskellige forlag som fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og oversætter både af

fiktion og nonfiktion.

"Alt hvad der er værd at vide om hår, og lidt til, fortæller Nina Bolts bog. Den er det hidtil bedste bud på en
julegave til en, man reder sig for. Læg den under træets englehår og nisseskæg." – Information

"Den danske forfatters viden om emnet er enormt omfattende, og hun øser generøst og engageret af denne
store viden med fantasifuld associeren, tidsmæssigt fra urtiden til vore dage, i alverdens kulturer og

religioner. .. Den skal læses i eet stræk, hvilket den vittigt velfortalte, spændende beretning også sagtens
kan." – Bibliotekernes lektørudtalelse

"Hvis man interesserer sig for hår, er det en uendelig fascinerende bog, Nina Bolt har skrevet. Og det er det
faktisk også, hvis man tror, at man aldrig har skænket hår en tanke. For Bolt påviser med en række

underholdende eksempler den enorme betydning, hår er blevet tillagt i hele menneskets historie." – Lone
Kühlmann, Samvirke
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fascinerer os. Det er i håret, at kræfterne og dæmonerne bor – tænk
bare på historien om Samson og Dalila og på middelalderens hekse,
der fik klippet håret af. En afstraffelsesmetode, der i øvrigt også blev

brugt over for tyskerpigerne efter anden verdenskrig.

Nina Bolt fortæller i bogen "Hår" om hårets historiske betydning i
vores samfund og kommer både ind på drømme, myter og religion

og på, hvad vores hårpragt betyder i dag.

Nina Bolt er uddannet som cand. mag. i dansk og teatervidenskab.
Var derefter ansat en årrække på forskellige forlag som

fagbogsredaktør. Fra 1993 til nu har hun arbejdet som forfatter og
oversætter både af fiktion og nonfiktion.

"Alt hvad der er værd at vide om hår, og lidt til, fortæller Nina Bolts
bog. Den er det hidtil bedste bud på en julegave til en, man reder sig
for. Læg den under træets englehår og nisseskæg." – Information

"Den danske forfatters viden om emnet er enormt omfattende, og



hun øser generøst og engageret af denne store viden med fantasifuld
associeren, tidsmæssigt fra urtiden til vore dage, i alverdens kulturer

og religioner. .. Den skal læses i eet stræk, hvilket den vittigt
velfortalte, spændende beretning også sagtens kan." – Bibliotekernes

lektørudtalelse

"Hvis man interesserer sig for hår, er det en uendelig fascinerende
bog, Nina Bolt har skrevet. Og det er det faktisk også, hvis man tror,
at man aldrig har skænket hår en tanke. For Bolt påviser med en

række underholdende eksempler den enorme betydning, hår er blevet
tillagt i hele menneskets historie." – Lone Kühlmann, Samvirke
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