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Hjellup, Line Hansen / Skolebiblioteket : læring og leseglede i grunnskolen                                        2.7
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202587802, 181 s., hæftet, kr. 284,00 / 227,20

Hvorfor er skolebiblioteket viktig og hvilken rolle bør det ha i skolen? Skolebiblioteket. Læring og 
leseglede i grunnskolen er en bok som forklarer hvorfor skolebiblioteket bør være en sentral del av den 
pedagogiske virksomheten i enhver skole. Denne boka vil bevisstgjøre deg som lærer, lærerstudent eller 
skolebibliotekar på gevinstene ved å gi skolebiblioteket en sentral posisjon i leseopplæringen. Boka er 
fylt med gode, praktiske eksempler på hvordan man legger til rette for læring og leseglede gjennom 

aktiv bruk av skolebiblioteket. 
Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen viser hvordan helhetlig tenkning rundt lesing og skolebibliotek må 
være prioritert i hele skolestrukturen, fra pedagog til skoleeier. Dette gir resultater som ikke bare gir gode lesere, men som 
på sikt også vil bidra til reflekterte, demokratiske borgere. 
Gjennom både teoretiske og praktiske tilnærminger understreker forfatterne betydningen av tett samarbeid mellom peda-
goger og skolebibliotekarer. På ulike måter viser forfatterne viktigheten av leseglede og hvordan man kan arbeide mål-
rettet og systematisk for å stimulere til lesing og leselyst. Boka er skrevet for lærerstudenter og lærere, samt for folkebibli-
otekarer, skolebibliotekarer og rektorer.

Anyuru, Johannes / Strömavbrottets barn : texter om konst, våld och fred 2010-2018 4.6
Nordstedts, ISBN 9789113079004, 329 s., indbundet, kr. 342,00 / 273,60

“Jag försöker få överblick över det jag under åren har formulerat om skärningsytorna mellan estetiska 
praktiker och politik, och om de existentiella förkastningssprickor som öppnas där.
Pojkarna spelar fotboll på grusplanen, i en tromb av damm och solljus, och kommer in i lägenheten 
täckta av smuts. De verkar ibland nästan tyngdlösa när de springer i ytterdörren. Det är tre månader 
sedan Rakmat Akilov dödade fem människor, däribland en ung flicka, med en lastbil på Drottninggatan 
i Stockholm. Det är sex år sedan Anders Behring Breivik mördade barnen på Utøya i Norge.

Vi glömmer, minns. Mäter och mäts.
Det är året före ännu ett riksdagsval. Enligt de senaste opinionsundersökningarna drömmer var femte svensk om ett land 
där människor som jag och min familj inte finns. Jag tycker mig ibland kunna känna hettan från ugnarna blåsa längs mark-
en, i det torra sommargräset.
Det är i slutet av tiden. Det är i tidens början. Jag lyfter upp min dotter på mina axlar. Jag vet att det inte går att mäta tiden 
utan att förändras.” -Johannes Anyuru  

Lundh, Lars-Gunnar / Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska 
grunder  13
Studentlitteratur, ISBN 9789144096599, 680 s., hardback, kr. 865,00 / 692,00

Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kom-
binerar den vetenskapsteori med en grundläggande genomgång av olika typer av psykologisk forsk-
ningsmetodik. Med hjälp av konkreta exempel, tillämpade på psykologins ämnesområde, levandegörs 
vetenskapsteoretiska frågeställningar och abstrakta metodbegrepp.
Boken ger en bred belysning av traditionell och modern vetenskapsteori samt av forskningsmetodik, både 

kvantitativ och kvalitativ. Den sammanfattar även den kritiska diskussion som finns kring generella problem inom dagens 
vetenskap samt de problem som är specifika för psykologin. Författarnas ambition är att ge en balanserad, icke-polemisk, 
pluralistisk bild av olika idétraditioner och metoder – och dessas betydelse för psykologin som vetenskap – så att läsaren 
själv kan ta ställning till dem.

Bielicki, Dragana Kovacevic / Born i Yoguslavia - raised in Norway : former child refugees and belong-
ing  30.1
Novus forlag, ISBN 9788270999064, 323 s., indbundet, kr. 518,00 / 414,40

This book is based on a qualitative study of immigrants’ collective identifications and the ways in which 
belonging and othering are expressed in their narrative discourse. The main material comes from in-
depth interviews with former child refugees from Croatia and Bosnia and Herzegovina, residing in Nor-
way. The individuals’ representations of belonging are examined in light of the violent conflict that lead to 

their migration, their personal immigration experiences and their time growing up and residing in Norway.
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Janouch, Katerina / Bilden av Sverige : en personlig resa 30.1
Palm Publishing, ISBN 9789198405170, 323 s., hæftet, kr. 366,00 / 292,80

Drev som ödelägger och förstör. Intriger, skvaller och vänner som sviker. Smutskastning och rena lögner i 
ett allt hätskare debattklimat. Sammandrabbningar med nätaktivister och våldsamma strider i sociala medi-
er. Aktörer som hungrar efter makt och skrupelfria karriärister som är beredda att sälja ut sin heder för att 
plocka en politisk poäng. En fantasieggande thriller från filmskaparna i Hollywood? Inte alls. Bara konse-

kvenserna av en till synes harmlös tjeckisk tv-intervju, där författaren Katerina Janouch den 9 januari 2017 gav sin bild av 
Sverige. Det som följde saknar motstycke i svensk mediehistoria.Debatten som uppstod ruckade Åsiktskorridoren och fick 
självaste statsministern Stefan Löfven att ta avstånd. Det här är berättelsen om vad som hände sen under året som följde.

Nyjordet, Bjørg Marit (red.) / Barns mediehverdag                                                                              30.12
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202573157, 132 s., hæftet, kr. 281,00 / 224,80

I “Barns mediehverdag” tar forfatterne for seg mediebruk hos barn i ulike aldre, fra de yngste i barnehagen 
til de litt eldre som ser på nyheter. Mediene og tekstene som behandles er av ulike sjangre, både fiksjon og 
fakta. De er lineære og interaktive, instruktive og sosiale, på tv, mobil og internett. Mediene finnes hjemme 
eller i barnehagen, eller begge steder. Utgangspunktet er barna og deres mediebruk, uavhengig av hvor 

den foregår. I denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er det barns mediebruk i en hverdagssammenheng som er 
omdreiningspunktet. Medier er en naturlig del av barns liv, og kunnskap om bruk av disse er viktig for å møte barna der de 
er. Artiklene er et bidrag til utvikling av innsikt om barns mediebruk. Bidragsyterne i denne boka er: Margunn S. Dahle, Per 
Ivar Kjærgård, Ingvill Thu Kro, Trude Kyrkjebø, Nina S. Nesheim, Bjørg M. Nyjordet og Klaus Thestrup.

Austvik, Ole Gunnar / Europeisk integrasjon : økonomi og politikk 32
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028293, 477 s., hæftet, kr. 496,00 / 396,80

Europeisk og global økonomisk integrasjon har ført til historisk høy økonomisk vekst og velstand i store 
deler av verden. Den har endret handlingsrom for enkeltindivider, bedrifter, regioner og land og gitt nye 
muligheter for mange - men også utfordringer og problemer som kan være krevende å håndtere og som 
ikke er ønskelig for alle.Denne boken drøfter integrasjonen med utgangspunkt i økonomisk analyse i 

flerfaglig kombinasjon med politisk drøfting. Den gir et teorigrunnlag og et empirisk bakteppe for internasjonal handel og 
finans og diskuterer de europeiske og globale regimene som er laget for å forvalte den internasjonale økonomien. Den vis-
er hvordan integrasjonen fører til økonomisk vekst, gjensidig avhengighet og omfordeling av inntekt og makt. Boken drøfter 
også hvordan nasjonal politikk blir mer lik på tvers av land og påvirker handlingsrom for stater, bedrifter og personer. 
Det fokuseres særlig på EU/EFTA-området - men med blikk på samspillet med den globale økonomien, og relasjonene til 
Russland.

Österbergh, Robert (red.) / Ekonomi för Antropocen : skiftet till en hållbar värld                              33
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173316750, 355 s., hæftet, kr. 346,00 / 276,80

Vi står idag inför en ny geologisk tidsålder: Antropocen, människans tid. En tid där det inte längre är na-
turens egna processer som utgör den största omdanande kraften på jorden, utan mänskligheten. Inom lop-
pet av femtio år har den globala ekonomin blivit fem gånger så stor, världens befolkning har fördubblats 
och förbrukningen av livsviktiga naturresurser likaså. Denna expansion har drivits mot den punkt där själva 
grundbetingelserna för livet på jorden nu rubbas en paradoxal utveckling i en samtid som också inneburit 

miljöfrågans politiska genombrott. Aldrig tidigare har medvetenheten om problemen varit så stora och aldrig tidigare har 
så stora ansträngningar gjorts för att komma tillrätta med dem. Trots detta ökar klimatutsläppen och naturens resurser exp-
loateras bortom förmågan att återbildas. Hur har det blivit så? Vad kan vi göra för att bryta denna utveckling? 
Ekonomi för Antropocen söker svaren på vår tids stora planetära utmaningar i det ekonomiska systemet. Boken samlar for-
skare, aktivister och tjänstemän verksamma i gränssnittet mellan ekonomi och miljö, med en ansats att presentera idéer och 
handfasta alternativ som kan leda oss mot en hållbar samhällsekonomi. En framtid där ekonomi och ekologi inte befinner 
sig på kollisionskurs.
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Ertzeid, Aina Mee / Straffeprosess før eksamen 34
Fagbokforlaget, ISBN 9788245021035, 164 s., hæftet, kr. 374,00 / 299,20

Boken gir en oversikt over straffeprosessen. Den kan brukes som en innføring for alle som ønsker å lære 
om hovedtrekkene i faget, eller som en oppsummering og repetisjon av sentrale temaer før eksamen. I 
boken er det lagt vekt på å skape forståelse av den praktiske virkeligheten som straffeprosessens regler 
skal virke i. Straffeprosessen består av mange og detaljerte regler. For å kunne anvende reglene, enten 
det er til eksamen eller i det virkelige rettsliv, er det viktig å forstå hvilke hensyn som begrunner reglene, 

og hvilke problemstillinger de er ment å løse. 
Aina M. Ertzeid er statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavde-
ling, Oslo politidistrikt og ØKOKRIM, og har også undervist i flere år i strafferett og straffeprosess ved Det juridiske 
fakultet i Oslo.

Fredriksen, Steinar / Innføring i straffeprosess  (4.utg.) 34
Gyldendal akademisk, ISBN 9788205507159, 366 s., indbundet, kr. 627,00 / 501,60

Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess.
Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskningsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvang-
smidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, herunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet.
I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning og reglene om taushetsplikt 
og inhabilitet. Aktørene i straffeprosessen presenteres i et eget kapittel.
Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den vil også kunne være nyttig for andre 

som trenger en introduksjon til straffeprosessen, f.eks. studenter ved de juridiske fakultetene eller personer som på ulike 
måter kommer i kontakt med strafferettspleien i sitt arbeid. 

Haugli, Trude (red.) / Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol : festskrift ved Det juridiske fakultets 
30-årsjubileum : UiT Norges ...  34
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023138, 370 s., indbundet, kr. 874,00 / 699,20

Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet markerer i 2017 at det er 30 år siden virksom-
heten ble organisert som selvstendig enhet på fakultetsnivå. Fakultetet har vokst siden starten på 80-tallet, 
og det internasjonale trekket er blitt sterkere. Gjennom denne boka vises noe av bredden i forskningsmil-
jøet. Etableringen av K.G. Jebsens-senter for havrett i 2013 medførte en sterk satsing på spørsmål knyttet 

til havrett, fiskeri, miljø og ressursforvaltning i havet. Naturlig nok har mange av dem som er tilknyttet senteret, bidratt med 
artikler innenfor disse fagområdene. Tematisk er det likevel et større spenn i tekstene, som også omhandler spesiell for-
valtningsrett, tingsrett, konstitusjonell rett, internasjonal privatrett, sivilprosess, samerett, barnerett, menneskerettigheter og 
kjøpsrett. Bokas redaktører, Trude Haugli, Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jakobsen, er alle professorer ved Det jurid-
iske fakultet.

Lilleholt, Kåre / Allmenn formuerett : fleira rettar til same formuesgode  (2.utg.)                                    34
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030272, 384 s., hæftet, kr. 709,00 / 567,20

Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom fleire rettar til same formuesgode (ofte omtala som 
“dynamisk tingsrett” eller “tredjepersonsvern”).
Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set 
dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar 
forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig på eit område der rettsforhold over lan-

degrenser blir meir vanlege. 

Strandbakken, Asbjørn / Økonomisk familierett 34
Fagbokforlaget, ISBN 9788245001150, 294 s., indbundet, kr. 561,00 / 448,80

Sentralt i familieretten står de økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap samt delingen av 
ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse. Formålet med denne fremstillingen er at leseren skal 
tilegne seg kjennskap til - de økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen 
mellom eneeie og sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie - delingen ved 
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separasjon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler Boken er primært ment å dekke læringsk-
ravene i familierett første studieår ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, men vil være av interesse også for andre 
som er opptatt av disse spørsmålene. Asbjørn Strandbakken er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet i ved Universi-
etet i Bergen. 

Nettelbladt, Jessica (red.) / Röster innanför murarna : fängslade kvinnor delar med sig 34.35
Lejoni Produktion, ISBN 9789163960246, 149 s., hæftet, kr. 327,00 / 261,60

Fängelset är en sluten miljö, en institution som allmänheten oftast inte vet så mycket om. I denna bok delar 
runt 150 kvinnor som sitter fängslade i Sverige med sig av starka livsöden, erfarenheter och visdom. Vad 
förde dem till fängelset? Vad tänker, känner, drömmer och hoppas de på? Genom dessa kvinnors berät-
telser får vi en unik inblick i vad det kan innebära att vara kvinna och människa i ett svenskt fängelse. 

Film, konst och kreativitet är effektiva verktyg för att väcka och få utlopp för tankar och känslor. Berättelserna och illustra-
tionerna i boken är producerade under skapande workshops på landets samtliga kvinnofängelser, efter visning av doku-
mentärfilmen MonaLisa Story.

Wiese, Dag Schartum / Digitalisering av offentlig forvaltning 35
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022360, 345 s., hæftet, kr. 624,00 / 499,20

Offentlig forvaltning er i veldig stor grad styrt gjennom lovgivningen. Derfor innebærer digitaliseringen av 
forvaltningen å digitalisere rettsregler. Denne boken gir bl.a. svar på - hvordan “oversette” fra lov til pro-
gramkode for å automatisere rettsanvendelsen, og - hvordan personvern og rettssikkerhet kan bygges inn i 
forvaltningens digitale løsninger. Boken inneholder en bred gjennomgang av lovgivning som setter rammer 
for hvordan digitale systemer kan være. - En rekke bestemmelser i personvernforordningen blir gjennom-

gått med systemutvikling som perspektiv. - Forskrifter til forvaltningsloven, diskrimineringslovgivning og flere andre regelverk 
med betydning for utvikling av forvaltningens digitale systemer blir gjennomgått. Digitalisering i offentlig forvaltning er ofte 
krevende fordi lovgiver ikke har tatt hensyn til at det i stor grad er maskiner, ikke mennesker, som anvender rettsreglene. - 
Boken gir anvisning på hvordan lover og forskrifter kan utformes på “automatiseringsvennlig” måte, slik at de lett kan være 
grunnlag for å utvikle digitale systemer. Denne boken er konkret og praktisk rettet, og er skrevet for å få digitaliseringsjob-
ben gjort på rettslig akseptabel måte. Boken behandler juridiske spørsmål uten å fortape seg i detaljer. - Boken er særlig 
skrevet for at “systemeiere” og jurister skal kunne stille krav, styre og delta aktivt i digitalise ingsprosjekter. - Også teknolo-
ger og forvaltningsinformatikere vil ha stor nytte av fremstillingen.

Fuglseth, Kåre / Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning                                                         37
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029467, 92 s., hæftet, kr. 472,00 / 377,60

Denne boka handlar om det som skjer når danningsteori møter utfordringane med digital teknologi i 
skulen og særleg med bruken av mobile einingar (m-læring) i lærarutdanninga. Undervisningstema som er 
drøfta, er filosofi og etikk, engelsk litteratur og kunst og handverk.
Sentrale perspektiv er henta frå den tyske teoretikaren Wolfgang Klafki (1927-2016). Klafkis kategoriale 
danningsteori blir kritisk drøfta i lys av dagens digitale utfordringar, og mottakinga av teorien hans i norsk 

pedagogikk og didaktikk blir òg vurdert. Forfattarane argumenterer for at Klafki framleis er aktuell. Eit sentralt poeng for 
Klafki var at danning er tosidig; ho har alltid både ei formal og ei materiell side. Vi kan ikkje «lære å lære» utan å lære 
noko. Han peika også på at det konkrete emnet har ei generell side, ein kategori, av større eller mindre danningsverdi. For 
å kunne velje læringsstoff og metode, må læraren og læreplanmakaren må ha ein fagleg idé om kva dette kan vere. 

Klintberg, Wanda (red.) / Lärande och bildning : hundra år i Göteborg                                              37
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319041, 206 s., indbundet, kr. 365,00 / 292,00

Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning 
har genomgått stora förändringar under det senaste seklet.Sexårig folkskola har blivit nioårig grundskola; 
studentexamen har ersatts av genomgången gymnasieskola. I realiteten har det blivit en tolvårig skola för 

de flesta. Barnkrubborna har utvecklats till förskola. Lärarutbildningen och en rad andra yrkesutbildningar har knutits till uni-
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versitet och högskolor. Den praktiska kunskapen har sjunkit i bakgrunden. Folkhögskolorna med inriktning på personlig 
utveckling och individanpassad vuxenutbildning har fått en stor betydelse för integrering av invandrare. Universiteten har 
i mycket förvandlats och blivit fler liksom antalet studenter. Tekniken har underlättat informationssökning och bibliotekens 
roll har därmed blivit annorlunda. Samtidigt med förändringarna har synen på bildning blivit en annan och motsatsförhål-
landen har uppstått mellan humaniora/samhällsvetenskap och naturvetenskap, mellan teoretisk och praktisk kunskap. I 
denna stimulerande antologi skildras dessa omdanande skeenden av specialister inom respektive område. Även om voly-
men handlar om “Hundra år i Göteborg”, så gäller den större berättelsen hela landet.

Bjørknes, Linda Elisabeth / Sosialpedagogikkens mangfold                                                             37.01
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023169, 171 s., hardback, kr. 374,00 / 299,20

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge preger barnevernspedagogenes profesjonsutøvelse. Målet 
med denne boka er å vise at sosialpedagogikk utgjør et kunnskapsgrunnlag som byr på mange tanke- 
og handlingsmuligheter og er sammensatt av ulike retninger og tradisjoner. Som teoretisk fagområde tar 
sosialpedagogikken for seg temaer innenfor oppdragelse og undervisning. Som praktisk arbeidsområde 
er faget opptatt av å finne løsninger på miljørelaterte utfordringer. God omsorg og oppdragelse bidrar 

til livskompetanse som gir barn og unge de kunnskapene, de erfaringene og den mestringskompetansen de trenger for å 
kunne fungere i samfunnet. Sosialpedagogikkens mangfold viser at kunnskapsgrunnlaget på den ene siden kan beskrives 
som en paraply for en kunnskapskonstruksjon for profesjonsutdanninger som inkluderer pedagogikk, psykologi og 
sosiologi. På den andre siden har sosialpedagogikken i over ett hundre år skapt sin egen både teoretiske og praktiske 
kunnskap om barn og unge i utsatte situasjoner. Forfatterne skriver ut fra personlige erfaringer. De ønsker alle å bidra 
til kritiske refleksjoner knyttet til ulike forståelser av barn og unges utvikling og sosialisering i et flerkulturelt samfunn, og 
til hvilke vurderinger av kvalitet som legges til grunn for ulike oppvekstsvilkår. Alle forfatterne arbeider ved Institutt for 
sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Boken er skrevet for både framtidige og nåværende sosialpedagoger på utdan-
nings- og profesjonsfeltet.

Robinson, Ken / I sitt rette element : når lidenskap forandrer alt                                                     37.01
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023329, 240 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Dette er en bok om mulighetene som ligger i skole og utdanning og om det potensialet som alle barn 
har i seg. Boka handler om læringsglede, om arbeidslyst, om kreativitet, om trivsel og om hvordan man 
får et utdanningssystem en skole til å virke. Det er en inspirerende og tankevekkende bok som burde 
leses av alle som er eller skal bli lærere og skoleledere, og alle andre som synes at barn skal ha det 
bra på skolen. Det er også en bok som forteller en rekke historier: Om hvordan barn kan hjelpes til å 

finne det som passer for dem, og det de er interessert i, slik at de kan være i sitt rette element. Klasserommet er for noen 
fylt med læringsglede og motivasjon, for andre med stress og frustrasjon. Bokas forfatter er sir Ken Robinson, ph.d. og 
professor. Robinson er britisk, og en ettertraktet foredragsholder med verdens mest sette YouTube-forelesning: “Dreper 
skolen kreativitet?” Han er rådgiver for regjeringer, bedrifter, skolesystemer og noen av verdens ledende kulturorganisas-
joner.

Birkeland, Per Arne / Matematikk for lærere. Bd.2  (6.utg.)                                                              37.17
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028958, 472 s., hæftet, kr. 699,00 / 559,20

“Matematikk for lærere” er et populært, gjennomprøvd og gjennomarbeidet læreverk. De to bindene 
dekker alle de sentrale emnene for matematikk i grunnutdanningen.
“Matematikk for lærere” er tilpasset grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, men kan også brukes for 
trinn 5-10.
Bind 2 gir en grundig innføring i emnene geometri, kombinatorikk, sannsynlighet og statistikk, både 

matematikkfaglig og med sikte på undervisning. I siste del av boka diskuteres hvordan elevene møter matematikk i ulike 
sammenhenger, og hvordan de kan arbeide aktivt med faget. 
Denne sjette utgaven er grundig gjennomgått og oppdatert. Flere oppgaver er lagt til, blant annet eksamensoppgaver til 
hvert tema. Bøkene foreligger nå for første gang i farger, med en mer moderne layout.
“Matematikk for lærere” legger til rette for at faglig og didaktisk innsikt utvikles sammen. Verket danner et solid grunnlag 
for studenter som vil bli gode matematikklærere og styrke matematikkunnskapene i grunnskolen.
Forfatterne er Per Arne Birkeland, Trygve Breiteig og Rolf Venheim, alle med lang undervisningserfaring fra Universitetet i 
Agder. 
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Fønnebø, Bente / Barnehagens rammeplan i praksis : ledelse, omsorg og kompleksitet                       37.24
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202566883, 239 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Denne boka viser at det er mange måter å være barnehage på. Ledere og personale i ti barnehager 
forteller om ulike visjoner, satsinger og pedagogiske valg. Boka gir eksempler på hvordan inkludering 
og medvirkning kan være sentralt i ulike læringsmiljøer. Den har et flerfaglig perspektiv og et helhetlig 
læringssyn og viser barnehagenes mange ulike innfallsvinkler til rammeplanen. Samisk barnehage har fått 

en større plass i denne utgaven.
Rammeplanens faglige og pedagogiske krav til personalet er forsterket etter 2017. Denne reviderte utgaven av “Barneha-
gens rammeplan i praksis” gir en god oversikt over rammeplanens verdigrunnlag, formål og innhold og setter dette inn i et 
barnehagehistorisk perspektiv.

Glaser, Vibeke (red.) / Barnehagens grunnsteiner : formålet med barnehagen  (2.utg.)                        37.24
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028842, 320 s., hæftet, kr. 614,00 / 491,20

Formuleringene i barnehagens formålsparagraf er både mange og fine, men hvordan skal de forstås og 
omsettes i praksis? Til dette arbeidet kan denne boka være en faglig inspirasjon.
Formålsparagrafen er langt mer detaljert enn tidligere. Blant annet er barnehagens verdigrunnlag blitt mer 
tydelig og begreper som læring, lek, danning og omsorg er kommet inn i lovteksten.
Hvordan kan man ivareta et økende fokus på læring og ferdigheter med en dannelsesdimensjon? Hvordan 

kan verdigrunnlaget realiseres i praksis? Med utgangspunkt i enkeltformuleringer i formålsparagrafen har bidragsyterne 
gitt verdifulle innspill til det som danner essensen i en levende barnehagepedagogikk. Ønsket er bl.a. å bidra til kritisk refl-
eksjon rundt formålet med barnehagen og presentere forskning, teori og debatt som på ulike måter er knyttet til dette. Med 
ny rammeplan for barnehagen har grunnleggende verdier som bærekraft, respekt for naturen og menneskeverdet, nestek-
jærlighet, solidaritet, likeverd og likestilling, livsmestring og helse fått en større oppmerksomhet. Dette reflekteres også i 
2.utgaven av boka.
Forfatterne representerer ulike fagmiljøer og bidrar med et mangfold av kunnskaper og analyser på feltet.
Boka er skrevet først og fremst for barnehagelærerstudenter, lærerutdannere, praktikere og forskere og andre med særlig 
interesse for barnehagefeltet. 

Glaser, Vibeke (red.) / Utvikling, lek og læring i barnehagen : forskning og praksis 37.24
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023879, 548 s., hæftet, kr. 661,00 / 528,80

I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt 
over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens 
betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek 
og læring. I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i 
samspillet er derfor fremhevet spesielt i denne boka. Forfatterne anlegger en bred forståelse av begrepet 

utvikling; som en livslang prosess og med mulighet for ny vekst. Bokens forfattere er psykologer og pedagoger. Felles for 
bidragene er deres fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barne-
hagekontekst. Blant temaer i boken er omsorg, lek og læring; tilknytning; psykisk helse; vennskap; mestring; medvirkning 
og danning; lykke og livskvalitet; selvregulering; språk, tall- og romforståelse; barnelitteratur; kropp og bevegelse; ob-
servasjon og kartlegging; den flerkulturelle barnehagen; foreldresamarbeid, omsorgssvikt; forebygging av mobbing mm. 
Boken retter seg mot lærere, forskere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning 
og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett 
med barn i alderen 0-5 år. 

Pålerud, Turid / Se og forstå barn : vurdering i barnehagen 37.24
Fagbokforlaget, ISBN 9788245019117, 162 s., hæftet, kr. 449,00 / 359,20

Denne boka handler om barnehagelæreres ansvar for å følge med på barns trivsel og utvikling. Det kan 
omtales som barnehagens vurderingsarbeid, og arbeidet utføres både i spontant samspill og med ulike 
grader av systematikk. Forfatteren er opptatt av at arbeidet med å se og forstå barn er et faglig prosjekt, 
hvor den enkelte barnehagelærer må reflektere over hva som påvirker de bildene som han eller hun lager 

av barna. For å utfordre fordommer og stereotypier er det også viktig å få til et profesjonelt fellesskap rundt vurdering av 
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barns trivsel og utvikling. Et slikt fellesskap er det beste vern mot politisk og administrativ inngripen i valg av metoder og 
verktøy i vurderingsarbeidet. Boka er skrevet for studenter, og den tematiserer spørsmål som ofte står sentralt i praksis-
perioder i utdanningen. Men boka vil også kunne ha interesse for barnehagelærere som arbeider som pedagogiske ledere 
med ansvar for en barnegruppe, og for styrere som vil bygge en systematikk rundt barnehagens vurderingsarbeid. Turi 
Pålerud (f. 1960) arbeider som politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Hun er barnehagelærer med hovedfag i peda-
gogikk, og har en mastergrad i faglitterær skriving.

Rønhovde, Lisbeth Iglum / Kan de ikke bare ta seg sammen : om barn og unge med ADHD og Tourettes 
syndrom  37.7
Gyldendals Akademisk, ISBN 9788205512276, 284 s., hæftet, kr. 570,00 / 456,00

Barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom får ofte mye og negativ oppmerksomhet. Væremåten deres 
er omdiskutert, og det kan tidvis være vanskelig å skille mellom kunnskapsbasert innsikt om tilstandene og 
allmenne betraktninger. 

I denne boken gir Lisbeth Iglum Rønhovde leserne oppdatert innsikt i teori og forskning på ADHD og Tourettes syndrom, 
samt de vanligst forekommende, ledsagende tilstandene. Forfatteren drøfter også hvordan en best kan støtte og tilretteleg-
ge for barn og unge med utfordringer knyttet til disse diagnosene. Hun bruker sin lange og omfattende erfaring og presen-
terer og begrunner en rekke tiltak til bruk på skolen, SFO og i hjemmemiljøet. 
Boken henvender seg til alle som samhandler med eller tilrettelegger det faglige og psykososiale tilbudet for barn og unge 
med ADHD og Tourettes syndrom.

Sollesnes, Torkjell / Vellykket arbeid med vanskelig atferd                                                                   37.7
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202563875, 135 s., hæftet, kr. 319,00 / 255,20

Pedagoger og sosialarbeidere vil i sitt arbeid møte på atferd fra barn og unge som er vanskelig å forholde 
seg til. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hvordan en som profesjonell bør forholde seg til atferd som 
en selv opplever som vanskelig. Boka forklarer på en enkel måte de teoretiske prinsippene som ligger bak 
vellykket arbeid med vanskelig atferd, og henter eksempler fra datamateriale forfatteren har samlet inn. 

Sollesnes ser på arbeidet med vanskelig atferd som læringsarbeid for barnet eller ungdommen, uansett om læringsarenaen 
er skolen, hjemmet, institusjonen eller fritidsarenaen. Kort sagt foregår arbeidet med vanskelig atferd i et gjensidig samspill 
mellom barnet/ungdommen og den profesjonelle. Boka henvender seg til studenter innen lærerutdanning, spesialpeda-
gogikk, barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, både på bachelor- og masternivå. Videre vil boka være aktuell for alle 
som arbeider med eller omgås barn og unge.

Østenstad, Bjørn Henning (red.) / Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten 38
Fagbokforlaget, ISBN 9788245019827, 302 s., indbundet, kr. 599,00 / 479,20

Retten til å bestemme over egen kropp er et grunnleggende utgangspunkt både i nasjonal lovgivning og 
etter menneskerettighetene. Det gjelder også i møte med helsepersonell som tilbyr helsehjelp av god kvalitet 
og ut fra de beste formål. Men hvor langt rekker dette synspunktet? Når må det likevel kunne gripes inn og 
gis hjelp uten samtykke, eventuelt under motstand? I ni artikler drøftes ulike sider ved denne problematik-

ken, som er særlig aktuell overfor enkeltpersoner med psykisk funksjonssvikt. Blant temaene som drøftes, er forholdet til 
internasjonale menneskerettigheter, forståelsen av ulike tvangsbegreper, forsvarlighet, involvering av pårørende, tvangsme-
disinering i psykisk helsevern og rettssikkerhet for barn. Boken er et samarbeid mellom norske og danske rettsforskere, og 
inneholder både prinsipielle drøftinger og avklaring av mer konkrete problemstillinger.  
Språk: bokmål, nynorsk og dansk.

Inedahl, Petter / Spöklikt                                                            39.12
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318709, 376 s., indbundet, kr. 384,00 / 307,20

Spöklikt är en vandring i det övernaturligas tecken, en kulturhistorisk betraktelse i ett mångtydigt gränsland. 
I fokus står Sörmland och Uppland, men liknande händelser inträffar överallt. Här samsas stad och landsby-
gd, det gamla med det nya och det existerande med platser sedan länge försvunna. Grunden av ett ödetorp 
i skogen viskar sin historia liksom det stora slottet eller herrgården ropar sin, och även om det är betydligt 

lättare att sätta fantasin i rörelse kring en månghundraårig kyrka än en bilverkstad i en förort, finns det ofta märkliga histo-
rier om dem båda.
Bakgrunden till att den här boken blev till är de historier som egentligen skulle varit med i den tidigare “Hemsökt”, som 
kom ut 2015. Den svällde ut över alla bräddar vilket tvingade till en viss nedbantning, en sak som här alltså korrigerats, 
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naturligtvis tillsammans med mängder av nytillkomna berättelser mellan saga och verklighet. Välbekanta platser samsas 
med totalt okända, och om några av berättelserna får läsaren att nicka igenkännande finns här i gengäld andra som aldrig 
tidigare berättats. Här är det långtifrån bara en samling spökhistorier, det är i minst lika hög grad en resa genom historiens 
många dunkla och makabra vindlingar. Mord, krig, passioner och dramatiska livsöden samsas med vålnader och besök 
från andra sidan. Vad sägs om hotellet där andevärlden kommunicerar via telefon, eller den döda kvinnan som hämnas på 
dem som försöker flytta hennes porträtt?

Westman, Lars / Europa kan dra nåt gammalt över sig : i Pytheas spår                                                    41
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318990, 240 s., indbundet, kr. 365,00 / 292,00

Historiens äldsta liftare hette Pytheas. Handelsman, geograf, amatörastronom, upptäcktsresande. Han kom 
från Marseilles, men då hette staden Massalia och tillhörde Grekland. Han liftade med flodbåtar från Me-
delhavet upp till Bretagne och for vidare mot de dimhöljda utmarkerna i Europa där ingen kunde bo. Det är 
tvåtusenfemhundra år sedan.

Han såg midnattssolen, norrskenet och packisen och beskrev dem i sin bok Om havet. Det var Pytheas som kallade Bri-
tannien vid namn första gången och han beskrev de germanska stammarna som drack mjölk och tillverkade en dryck av 
säd och honung. Westman följer här i Pytheas spår, till platser där denne med all säkerhet stått och tagit solhöjden med sin 
mätapparat Gnomen. Han följer honom från Spanien till Bretagne och över till Cornwall. Vidare till ön Islay i Hebriderna, 
där Pytheas sannolikt mellanlandat på sin färd norrut.
På en annan resa till just Islay var barnboksförfattaren Lennart Hellsing Westmans reskamrat och väl där passade Hellsing 
på att skänka bort sina ägor på ön till arrendatorerna.

Nerbø, Odd E. / Folk i vest : alle har ei historie                                                                                     45.4
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252196481, 309 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

Ei kjærleikserklæring til Vestlandet. Dei siste par åra har Odd Nerbø gått rundt i Bergen med kamera og no-
tisblokk og snakka med folk han synest ser interessante ut. I denne boka møter vi 150 av dei. Asa Shimada, 

som fortel om den første gongen ho fekk ein klem frå mor si. Anton Johannes, som saknar kona si Anne Ma og ønskjer seg 
ei venninne å gå tur med. Tvillingane Roy og Remy (22), som grudde seg til kvar dag på skulen. Marit, som søv ute heile 
året. Og mange fleire personlege, rørande og skilsetjande historier frå liva til menneska rundt oss i Noreg i dag.

Westesson, Valle / 100 balla ställen i Skåne [2018-2019]                                                                       45.8
Ross & Tegner, ISBN 9789187905926, 236 s., plastet, kr. 259,00 / 207,20

Då kör vi igen! Alla som väntat i andlös spänning kan andas ut: det blir naturligtvis en ny “100 balla ställen 
i Skåne” även våren 2018. Till årets rykande färska (och samtidigt väldigt anrika) utflyktsställen hör Wer-
ners café i Augustenborg, Malmös äldsta och sista arbetarfik som, precis som sig bör, fortfarande serverar 
paradrätter som pannbiff med lök. Ett annat fikaställe värt att besöka är Mjölkbutiken i det kyligt klingande 

Sibirien utanför Hässleholm.
Det är som bekant trots allt vägen som är mödan värd, i synnerhet om vägen är Sveriges äldsta. Långt in i Göinges skogar 
slingrar sej resterna av det som en gång var en riksväg. Välvda stenbroar kan ännu skönjas vid övergångarna över skogs-
bäckar och åar. I boken väntar ytterligare 97 ställen som du garanterat kommer att finna märkliga, vackra, coola, historis-
ka eller kuriotiska. Eller allt på en och samma gång. 
VALLE WESTESSON är komiker, författare och kulturproducent. Han skriver böcker, teaterpjäser och tevemanus och driver 
kulturskeppet Blå Båten i Malmö. Helst av allt är han på väg ut på jakt efter fler hemliga, roliga och märkliga ställen. 

Wallerström, Thomas / Kunglig makt och samiska bosättningsmönster : studier kring Väinö Tanners vin-
terbyteori = Royal power & Sámi settlement                                                                                          59.6
Novus forlag, ISBN 9788270999071, 321 s., indbundet, kr. 465,00 / 372,00

För hundra år sedan, kom geografen Väinö Tanner (1881- 1948) till skoltsamernas vinterbyar i Petsamo, 
folktomma utom under vinterns kallaste och mörkaste tid. Människorna samlades då efter att familjevis 
ha levt i olika resursområden med flyttningar i en årscykel. Nu möttes också Norrãz, ett forum för politik, 

rättskipning och fördelning av resurser, till synes lika uråldrigt som vinterbyn - en survival bortanför stater och modernitet? 
Tanner tänkte sig att alla samer med fångstekonomi en gång i tiden levt som skolterna. Nordiska forskare accepterade 
teorin, kanske mest i brist på alternativ. Tanners teori är ohållbar. Svenska 1600-talskartor visar inte vinterbyar som han 
trodde, utan i stället statliga, politiska utposter. Tidens maktdoktriner kring människor, äganderätt och landskap, hade fått 
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fäste (c:a 1600). Kolonialismen stod för dörren. Boken handlar om samisk kulturhistoria och kunglig makt vid introduktionen 
av den territoriella statens princip, men även om hur en teori från 1929 blev ett axiom. 

Ubbe, Elisabeth / Kvinnlig könsstympning                                                                                               61
Gothia Fortbildning, ISBN 9789177410638, 176 s., hæftet, kr. 373,00 / 298,40

Författaren Elisabeth Ubbe har intervjuat en rad olika personer för att beskriva vad könsstympning innebär; 
det är både personliga porträtt av kvinnor med egna erfarenheter, som blivit könsstympade som barn och 
nu för en kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas, och möten med yrkesverksamma inom 

vård, skola och socialtjänsten. Boken innehåller även fakta och råd som läsaren får användning för i sin egen vardag eller 
verksamhet – om hur man ska kunna arbeta för att hjälpa och förebygga.
Boken vänder sig till alla som möter kvinnor som blivit könsstympade, såsom personal inom mödra- och barnhälsovård, 
skola och elevhälsa, ungdomsmottagningar och annan ungdomsverksamhet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Den 
ger en ökad förståelse och kunskap tillsammans med handfasta råd som läsaren får användning för i sin egen vardag eller 
verksamhet.
Elisabeth Ubbe, barnmorska och prisbelönt fotojournalist, fokuserar på kvinnors frågor, jämlikhet, social rättvisa och håll-
bar utveckling.

Carlstén, Birgit (red.) / Ur Smålands skafferi : folk, föda och färdigheter                                              64.66
Vutom & Gullers Förlag, ISBN 9789188435453, 200 s., indbundet, kr. 363,00 / 290,40

Den här boken tar dig med på en matresa genom Småland. Historia, kultur och mat går hand i hand. Utvan-
drarnas korngrynsgröt, äppelodlingar längs Vätterstranden och kalaskokerskor berättar alla något om det 
landskap där de föddes.

Kända smålänningar delar här med sig av sina småländska recept och anekdoter kring hur kända småländska matvaror 
kom till som Bullens varmkorv och ostkaka, samt hur nya rätter letar sig in i det småländska köket, såsom falafel och ölbry-
ggeri. 
Du behöver inte vara smålänning för att snålvattnet skall rinna till, här bjuds både överdåd när tillfälle ges och överbliven 
skrapmat när utkomsten är skral i ett motsatsernas landskap.
Här bjuds nedslag i den tunna mylla som täcker Smålands urberg, tryfferat med några recept och citat som väcker och 
förstärker smaklökarnas bifall.
En brokig samling texter som gör kulinariska, geografiska och historiska nedslag i de små landen, lätt kryddade med 
småländska ljud och läten.

Holmberg, Karin / Svenska broderier                                                                                                  64.66
Bonnier Fakta, ISBN 9789174246681, 268 s., indbundet, kr. 359,00 / 287,20

Svenska broderier är en grundbok i broderi för både nybörjare och mer avancerade brodörer. Den beskriv-
er olika stygn och broderitekniker samt ger inspiration till projekt av varierande svårighetsgrad, till exempel 
en kudde, ett draperi och en rya. Sömmar som delsbosöm, hallandssöm, blekingesöm och skånskt yllebrod-

eri presenteras och du får lära dig vad som kännetecknar dem i form av färgval och stygn. Boken innehåller även steg för 
steg-beskrivningar.

Alenius, Stefan / Den byggda bilden av världens rum och ordningen                                                        71
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318471, 163 s., hæftet, kr. 365,00 / 292,00

Är grottan en arkitektonisk bild av grottmålarnas kosmos, där markens och stenens jordgudinna formar 
världsrummet? Vad föreställer i så fall sådana heliga platser som Stonehenge, Cheopspyramiden och Ak-
ropolis? Var det inträdet av vår nuvarande varma klimatperiod som orsakade att den matrilinjära och cyk-
liskt stabila ordningen kring jordgudinnan bortträngdes? Som födde nya konkurrerande gudar, patriarkala 

hierarkier och nya tempel?
Markens tid där existensens livsströmmar utgår ur jordens inre följs av Skyarnas tid. Här finns kyrkobyggnader som kröns 
av den gotiska katedralens arkitektoniska bild av världsrummet Guds plan genomsyrar allt. Och i dag där världsrummet 
utgår ur vetenskaperna, var finns nu den byggda bilden av Världens rum och ordningen?
Framställningen är en förstudie i grunderna till arkitektonisk form- och rumsuppfattning. Den utgör samtidigt en fortsättning 
på författarens förra bok, “Den byggda bilden av oss själva”. Och boken behandlar de västerländska arkitekturstilarnas 
samband med respektive stadsutveckling och produktionsordning. I den här boken är några heliga rum i samma historiska 
område föremål för prövande tolkningar. Kan det vara så här? är frågan inför var och en av de utvalda besöksstationerna.
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Stefan Alenius (f. 1944) är arkitekt, tekn. doktor och professor em. Han har arbetat hos Peter Cellsing, Svenska Riksbyggen 
och HSB Stockholm, arbetade också i anslutning till Svenska paviljongen vid världsutställningen i Sevilla. Alenius har delat 
sin tid mellan egen verksamhet, undervisning vid landets tre arkitekturskolor samt forskning m.m.

Eriksdotter, Annika / Kärrbackstrand : en fotografisk berättelse                                                            75.7
Vutom & Gullers Förlag, ISBN 9789188435484, 200 s., indbundet, kr. 352,00 / 281,60

Kärrbackstrand är en plats precis som vilken annan plats som helst. Det finns människor som bär på stor 
och varm kärlek, svår sorg, som upplever ensamhet och hopplöshet men också hopp och trygghet. Inte helt 

oväntat ägnar sig många åt jakt och fiske, men också åt musik, konst och hembygdshistoria.
Förvisso är det lång resväg till det mesta såsom vårdcentral och skola. Det är inte heller alltid som telefonen fungerar. 
Något man däremot har tätt inpå husknuten är naturen, stillheten och tystnaden. Innevånarna här verkar känna sig fria och 
när det behövs hjälps man åt.
Kärrbackstrand - en fotografisk berättelse lyfter fram de människor som bor och verkar här. I en av Sveriges många små 
byar.
Annika Eriksdotter, född 1962 i Södra Finnskoga, är konstnär, fotograf, konst- och kyrkopedagog. Hon är bosatt i Skoghall 
utanför Karlstad där hon också har sin ateljé. Annika Eriksdotter är representerad på ett 30-tal ställen, bland annat på Up-
plandsmuseet i Uppsala, Region Värmland European Office i Bryssel och Flemingsbergs kyrka i Stockholm.
Hon har ställt ut på ett flertal platser, exempelvis på Liljevalchs vårsalong, Landskrona konsthall och Värmlands museum. 
Hon är medlem i Konstnärernas riksorganisation (KRO), Värmlands konstnärsförbund och Centrum för fotografi.

Lindqvist, Sven / Sanningskonst : samtal om ett författarskap 81.7
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100174279, 315 s., indbundet, kr. 281,00 / 224,80

En bok om Sven Lindqvist, där författaren samtalar med Stefan Jonsson om sitt liv och författarskap, ett 
verk som sträcker sig från debuten med Ett förslag fram till vår samtid. I en fri förening av biografi, sam-
hällsanalys, litteraturhistorisk översikt och mentalitetshistoria berättar Lindqvist om böcker som präglats av 
sin tid och format sin tid, som “Gräv där du står”, en forskningshandbok för arbetare, vilken skapade en 

folkrörelse, “Kina inifrån”, om landet där Lindqvist levde i flera år, bland annat som kulturattaché, eller litterära mästerverk 
som “Myten om Wu Tao-tzu” och reseskildringar in i kolonialismens mörker som Ökendykarna och Utrota varenda jävel. 
Från första början har demokratins problem varit grundfrågan, och i samtalen med Stefan Jonsson framgår det tydligare än 
någonsin hur konsekvent den har varierats genom resor, debatter, kärlek.

Stenström, Thure / Den glömde Gyllensten 81.7
Artos & Norma Bokförlag, ISBN 9789172171121, 389 s., indbundet, kr. 427,00 / 341,60

Lars Gyllensten var en centralgestalt i svenskt kulturliv under en stor del av 1900-talet. Ständig sekreterare i 
Svenska Akademien, berömd medicinprofessor, stridbar polemiker, ett namn på allas läppar. Men han dog 
2006, i dag är han nästan glömd.
Thure Stenström, uppsalaprofessor och nestor bland svenska litteraturforskare, har återupplivat den för-

bisedde Gyllensten, inte minst diktaren som skapade ett helt litterärt universum och som hellre skrev om människans villkor 
än om sig själv eller samhället.
Gyllensten föredrog de stora frågorna och det stora allvaret framför nutidens efemära varjehanda. I ett av den svenska 
ordkonstens märkligaste författarskap borrade han djupt i ämnen som döden, lidandet och meningen med vårt liv. 

Bergquist, Kristian / Sitt hos meg : dikt                                                                                                   85
Forlaget Oktober, ISBN 9788249518562, 91 s., hæftet, kr. 319,00 / 255,20

Poeten bor i et lite hus ved fjell, granskau og et stort vann, nær rev, elg og ugle. Her har han sin verden. 
Han skriver om fylden og savnet ved å leve alene - og samtidig være koblet til verden og menneskene. I 
samlingen “Sitt hos meg” fins dikt med rein glede og ro, med rein fortvilelse, og dikt med humor og sanse-
lighet.
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Eikemo, Marit / Gratis og uforpliktande verdivurdering : roman                                                            85
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252193589, 220 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Hanne er lei av å sjå dei vellykka vennene frå studietida bu i villa med hage, mens ho sjølv går på veg-
gane i den same gamle leilegheita, med mann og to små barn. Men no har draumehuset dukka opp. Vi 
følgjer Hanne og Andreas dei siste dagane før bodrunden. Mens dei går gjennom prospektet, rom for rom, 
blir også deira eige samliv kartlagt, og fleire spørsmål melder seg: Kven er det som eigentleg har dratt 

lasset alle desse åra? Er lengten etter draumehuset like mykje eit forsøk på å få forholdet og livet til å henge saman? Og 
kva konsekvensar får fortidas små og store svik for den viktige avgjerda som ligg framfor dei? Gratis og uforpliktande 
verdivurdering er ein underhaldande og overraskande roman om draumen om det perfekte liv.

Fløgstad, Kjartan / Sandharpesongar                                                                                                   85
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205508422, 152 s., spiralryg, kr. 472,00 / 377,60

Før han blei romanforfattar debuterte Kjartan Fløgstad som lyrikar med to modernistiske diktsamlingar. 
Etter den tid har den lyriske diktinga heile tida vore ein slitesterk tråd gjennom forfattarskapen. Frå og 
med Dalen Portland i 1977 innheld både romanane og sakprosabøkene hans ei lang rekke dikt og songar. 
Gjennom fleire tiår har songtekstane blitt tonesette av kjende og ukjende komponistar og framførte i stilar-

tar som spenner frå klassiske romansar til rock´n´roll. Sjølv har Fløgstad samarbeidd med eit rikt mangfald av musikarar 
både på og bak scenen. For songen Slak line mottok han i 2003 TONOs EDVARD-pris for beste tekst til musikk. Med noter 
og besifring er det dei mest songbare tekstane i forfattarskapen som er samla under tittelen “Sandharpesongar”. 

Frisch, Ida / Klør : roman                                                                                                                      85
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210056369, 143 s., indbundet, kr. 354,00 / 283,20

Hun er snart ferdig utdannet veterinær. Han er en begavet sanger. Hun leter etter en vei inn i ham, han let-
er etter en vei inn i musikken. Leiligheten deres er full av noter og konserthefter, og når han synger, er det 
som om sangen eier ham. Til hvilke skritt kan hun gå for å få ham til å bli hennes igjen? Hvor går grensen 
mellom kjærlighet og eierskap? I hvilken grad kan man være i besittelse av et annet menneske? Klør er et 
febrilt sjalusidrama om underkastelse og begjær, fortalt i et språk som gir leseren små overraskelser på 

hver eneste side. Ida Frisch er født i 1990. Klør er hennes første roman.

Kjelland, Rebecca / Gull i grusen : dikt                                                                                                   85
Forlaget Oktober, ISBN 9788249519194, 67 s., hæftet, kr. 319,00 / 255,20

“Noen hører en hemmelighet. Noen sier hemmeligheten videre. Noen kan også bekrefte mistanken. Noen 
sier at noen alltid vil la seg lure. Når et fly styrter, kan noen knekke nakken, kan noen knuse, kan noen dø 
momentant, eller noen må ut før det brenner. Noen var mer utsatte før, men det har aldri vært lettere å dø 
enn nå. Noen ønsker seg en perfekt skog til formålet”.

Vepsebol finnes, og rottekinn og løse tenner, svanen finnes, og den langstilka skjæra. I Rebecca Kjellands samling er 
verden skjev, utstikkende, skremmende. Men den velmodulerte villskapen i disse diktene får isolasjonen, angsten og over-
skridelsen til å glitre. 

Klakken, Linda / Det fins et rom i meg som står tomt                                                                                85
Flamme, ISBN 9788282882798, 67 s., indbundet, kr. 284,00 / 227,20

Linda Klakkens fjerde diktsamling er en samling eksistensielle kjærlighetsdikt om en tidvis pinet, tidvis mørk, 
men også stjerneklar relasjon mellom hun og hun. Som både får og ikke får hverandre. Som vet at det kunne 
gått, og at det aldri går. En umulig framtid fanget i en håpløs nåtid: et tomt rom inni deg. Diktene er korte, 
enkle, energiske. Med sterke, dirrende bilder. Allen Ginsberg sa en gang at diktene hans er nakne dikt. Da 

han ble spurt av en i salen om hva han mente med det, kledde han av seg til svar. Disse diktene er også nakne dikt. Men vi 
tar ingen spørsmål fra salen.
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Kvæven, Tore / Når landet mørknar : roman                                                                                          85
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252193923, 450 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Året er 1293. Den unge guten Arnar Vilhjalmson ror i si første kvalrossjakt. Etter jakta står der ei jente fram-
for han. Ho kastar eit blikk på dyret han har felt. Blikket hennar er trassig, og orda er hånande. Etterpå snur 
ho seg og spring, utan å sjå seg tilbake. Ho heiter Eir. I den norrøne Vesterbygda på Grønland har ei uro 
snike seg inn. Kvalrossen som gjorde folket her rike, har trekt seg unna. Skipa som segla hit frå Noreg og 

Island for å drive handel, er sjeldnare å sjå. Grønlendingane sine eigne farkostar er i forfall. Menneska spør seg: Er dette 
dei siste tider? Arnar drøymer om ein dag å byggje seg eit skip og segle mot landa i vest, der tømmer og jern og trua på 
framtida finst. Og i den draumen finst Eir. I jakta på framtida er Arnar villig til å trasse både sin eigen høvding, sine eigne 
gudar og lovene i landet.

Lengalli, Jonathan August / jonathan og sailor j. : en diktsamling                                                           85
Forlaget Oktober, ISBN 9788249518371, 94 s., hæftet, kr. 319,00 / 255,20

I “jonathan og sailor j.” er kjærligheten en erfaring knyttet til det erotiske og det destruktive, og til en 
overlapping mellom jeget og duet. Det er en samling forelskede og fortvilte dikt, som gjennom et luftig, til 
dels fragmentarisk uttrykk kombinerer populærkultur og klassisk mytologi, og folder møtet mellom to unge 
menn inn i dramatiske naturbilder: grått hav, orkaner, tåke, viltvoksende planter og dype skoger. Lengali 
skriver en rykkende, vakker, sterkt kroppslig og uredd poesi, hvor det uavbrutt veksles mellom avstand og 

lengsel, oppløsning og sammensmeltning, livsbejaelse og smerte.

Lønn, Øystein / Berners datter : en fortelling 85
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205514645, 115 s., indbundet, kr. 389,00 / 311,20

Finstemt fortelling fra Øystein Lønn.
På en øy ved Sørlandskysten lever Peder Ross av å dykke etter skjell. I en storm har en baltisk skute forlist i 
det urene farvannet nær ved, og på havbunnen finner Ross en lerretspose med noen små, vakre figurer han 
tror kan ha verdi. Han allierer seg med nabo og venn Berner, en bereist og erfaren mann, som mener de 

bør seile til København for å finne en kjøper til figurene. En tredje nabo, Allert, blir med som rormann og navigatør i den 
lille åpne farkosten de krysser Skagerrak med. Seilasen er risikabel. Og da de når fram til Nyhavn, skal det vise seg at 
reisen også har et annet mål, langt viktigere enn penger og rikdom.
“Berners datter” er en fortelling om menneskelige relasjoner på en liten øy hvor alle kjenner hverandre, og liv leves etter 
faste mønstre. Likevel vil de valg man tar føre til utfordringer, og tilsynelatende ubetydelige tilfeldigheter gjøre at livet tar 
en annen retning. 

Berge, Lars / Svinn : roman 87
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146229483, 300 s., indbundet, kr. 334,00 / 267,20

Svinn är historien om två vilsna själar som råkar träffas på nytt i en konstgjord värld. Det är en lika 
tragikomisk som blodisande berättelse om en tid där kontoutdrag och konsumtionsmönster definierar allt 
mänskligt liv.
Sven var en gång ett pr-geni med uppdrag åt de mest inflytelserika varumärkena. Men en livskris kostade 

honom jobbet, bostaden och äktenskapet. Nu har han börjat om på ruta ett med en förnedrande praktikplats som butiks-
maskot i Folkhemmet, det nybyggda köpcentret med ekologisk profil. Här finns de trendigaste produkterna i en väldoftande 
och tempererad oas för den sofistikerade konsumenten. Och när Sven tror att saker och ting inte kan bli mycket värre dyker 
hon upp från ingenstans: Kvinnan som en gång fick marken att rämna under honom. Under butikskamerornas vakande 
ögon inleds en katt- och råttalek som plötsligt visar sig vara på liv och död.

Bergqvist, Erik / Skuggas vikt : dikter 87
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100171728, 97 s., indbundet, kr. 247,00 / 197,60

I Erik Bergqvists poesi förenas barnets förvåning med åldrandets melankoli och resignationen. Ivern att 
samla och resonera börjar i detaljen och utmynnar i det stora perspektivet, eller tvärtom. Med diktsamlingen 
“Skuggas vikt” fullbordas en löst hållen trilogi, som inleddes med “Skingra” (2013) och fortsatte med “Inte är 
vind” (2015) - en vandring genom det som hänger samman och det som faller sönder.
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Byggmästar, Eva-Stina / Orkidébarn 87
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146234067, 84 s., indbundet, kr. 272,00 / 217,60

Eva-Stina Byggmästar är tillbaka i högform. Känsliga själar i allmänhet och det hudlösa barnet i synnerhet, 
den andra barndomen eller konsten att bli sin egen farfar är huvudteman för Orkidébarn. Det gäller att ta 
på sig störtkrukan och dra in allt i gökuret: tuvull, vantar, hö, ejderdun och tofflor – för det tycks aldrig bli 
tillräckligt mjukt eller varmt om fötterna. I lätt absurda, tragikomiska och nervösa dikter ringas en tillvaro in 

som är skörare än glas.

Davidsson, Cecilia / Detta ska passera                                                            87
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100174637, 322 s., indbundet, kr. 334,00 / 267,20

Så mycket kropp, så lite hjärna, tänker Sara om sig själv som 19-åring. Hon åker till Tyskland som barn-
flicka, lever på lögner och halvsanningar för att undkomma en klibbande pojkvän och en oberäknelig mor. 
Långt senare gör hon en resa tillbaka för att komma i kapp sitt liv.
Detta ska passera är en roman om en kvinna utan mall för livet, eller kärleken. Det enda hon har att förhål-

la sig till är nuet och insikten om att ingenting ligger fast, att allt som sker kan omvandlas och få ny skepnad. Hon skiljer 
sig från maken Markus, men utanför äktenskapets snäva ramar lever kärleken vidare och slingrar sig genom åren, förbi 
nya relationer och kriser.

Eriksson, Ulf / Skalornas förråd 87
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100171261, 140 s., indbundet, kr. 247,00 / 197,60

Ulf Erikssons nya diktsamling rymmer rika, genomreflekterade dikter. Ljus och minne, rörelse och plats. 
Enkelt, osökt och med liksom utspridd uppmärksamhet rör sig poeten genom mestadels urbana miljöer där 
samtidens paradoxer och spegelsalar gäckar eller bjuder motstånd.

Karam, Balsam / Händelsehorisonten                                                            87
Norstedts, ISBN 9789113082592, 148 s., indbundet, kr. 354,00 / 283,20

Milde är en ung kvinna från Utkanterna, en plats bakom bergen, där mödrar och döttrar lever utanför sam-
hället. Dit har de deporterats, där lever de utan rättigheter och under svåra omständigheter. Men Milde är 
upprorisk. Hon är sjutton år när hon - tillsammans med två vänner - kastar molotovcocktails mot stadsbygg-
nadskontoret i staden, det sägs att hon är hjärnan bakom upproret.

Hon grips, hålls fången, torteras och får ett slutgiltigt val: invänta avrättning i staden eller skickas ut i rymden, in i ett svart 
hål, in i Massan, inom ramen för ett forskningsprojekt. Milde väljer rymden - och evigheten.
Händelsehorisonten är en djupt existensiell och gripande - men också högst politisk - roman om centrum, förtryck, exil, 
solidaritet, trauma och förlust. Med en helt egen röst skriver Balsam Karam om en hopplöshet som aldrig blir uppgiven, 
om en ung kvinnas ihärdiga tro på en bättre värld och om att inte låta sig kuvas. Vi får följa Mildes väg från upproriskt 
barn till upprorsledare till fånge i ett kronologiskt uppbrutet narrativ där upprorselden får sista ordet - allt skrivet med stor 
värdighet.

Persson, Malte / Till dikten : dikter 87
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100172183, 84 s., indbundet, kr. 247,00 / 197,60

“Mycket talar emot dikten.
Till exempel saknar den häftiga specialeffekter.
Såsom stora bollar av eld…”
Och ändå, ett sprakande fyrverkeri. Dante som actiondocka. Dikten reas ut på Dressmann. En dikt med 
vuxen limesmak (bokstavligt). Två och en halv stjärnor till dikten på en hemsida för förlorare. Dikten är en 

cykel, en nyckelpigeinvasion, en zombieapokalyps. Med nya strängar på sin lyra försöker Malte Persson rädda den från sig 
själv.
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Unge, Mirja / Jag går och lever                                                            87
Norstedts, ISBN 9789113082226, 190 s., indbundet, kr. 342,00 / 273,60

Tove bor på landet med farsan, en opålitlig skiftarbetare, syrran som flyttat hem igen, är arbetslös och 
orkeslös och mest bara ligger på sitt rum och onanerar. Mamman har dragit. Tove rör sig liksom viljelöst 
mellan den fasansfulla högstadiemiljön som präglas av övergrepp, kaos och pennalism, hemmafester hos 
skitiga killar i skitiga hus med bedövande sprit, och hemmet, som hon vill vara i så lite som möjligt. I byn 

bor de samhällsfrånvända, dårarna och andra udda existenser.
Hur ska man gå genom dagarna? Hur kommer man någonsin härifrån? Går det att tro att några av alla händer kan vara 
kärleksfulla? “Jag går och lever” är en fruktansvärd käftsmäll, skoningslös, det är så hårt i den här världen, och fult och 
våldsamt och hopplöst. Men Tove har en styrka och Unges säregna röst och stil mejslar fram hennes väg genom dagarna 
som går, och visar på en livsnerv genom hela skiten. Och en öm blick växer fram utefter sidorna och bokens dikesrenar.

Dypedahl, Magne / Introducing English grammar  (3rd ed.)                                                           89.32
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023688, 256 s., hæftet, kr. 486,00 / 388,80

“Introducing English Grammar” describes and explains English grammar in light of current usage. It is aimed 
at students of English in teacher education and students who take an introductory course in English grammar 
at college/university level in Norway. The third edition of Introducing English Grammar has been revised 
and updated, but retains the key points of the previous edition: - alerting learners to the close ties between 

grammatical form, meaning and communicative function - providing learners with good tools for improving their English - 
giving practical advice through Notes for learners - introducing learners to grammatical terminology so that they can make 
use of grammar notes from dictionaries and other sources - making learners familiar with the basic clause structure of Eng-
lish - comparing English with Norwegian in order to address specific learner problems and increase the students language 
awareness - presenting ways of creating coherent texts that are adapted to context and purpose - providing exercises focus-
ing on practical as well as analytical skills, including the use of English-language corpora The book has an accompanying 
website with a key to the exercises at https://intengram.portfolio.no/ Magne Dypedahl is Senior Lecturer in English at the 
University College of Southeast Norway. Hilde Hasselgård is Professor of English Language at the University of Oslo.

Andersson, Kent / Völvor, krigare och vanligt folk : berättelser om järnåldern                                    91.155
Bokförlaget Atlantis, ISBN 9789173539630, 190 s., hæftet, kr. 326,00 / 260,80

Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Anders-
son valt ut trettio klenoder från järnåldern. Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde 
för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor och tolkningar: Hur bar man en rutig yllemantel 
för 2 300 år sedan? Fanns världens första smiley på guldringen från Bragnum i Västergötland? Hur kom 

kinesiskt siden till Birka? Varför begravdes hundar med samma omsorg som människor? Hur blev elfenbensringar från Afri-
ka högsta mode på Gotland på 600-talet? Vad använde völvorna sina stavar till? Kent Andersson är docent i arkeologi och 
verksam vid Historiska Museet i Stockholm.

Perwe, Johan / Livräddare : bombprästen Erik Perwe på uppdrag i krigets Berlin                                 91.93
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319034, 429 s., indbundet, kr. 384,00 / 307,20

Under andra världskriget ledde bombprästen Erik Perwe en organiserad hjälpverksamhet vid svenska 
kyrkan i Berlin för förföljda judar och politiska flyktingar. Dag som natt hjälpte församlingen desperata 
och jagade människor med mat, skydd, logi och omtanke. Identitetshandlingar förfalskades och flyktin-
gar gömdes i kyrkans lokaler, och i största hemlighet samarbetade Erik Perwe med tyska motståndsmän. 

Författaren Johan Perwe skildrar sin morfars dramatiska år i krigets Berlin. Det är en berättelse om motstånd och hjälpnät-
verk under svåra förhållanden, om engagerade Berlinsvenskar och tyskar som osjälviskt valde att göra livsviktiga insatser 
för att hjälpa människor på flykt. Kyrkoherde Erik Perwe fick aldrig fullfölja sin gärning. Han omkom den 29 november 
1944 när trafikflygplanet mellan Berlin och Stockholm sköts ned strax utanför Falsterbo. Livräddare är en reviderad och 
utökad utgåva baserad på nyupptäckta källmaterial i form av predikningar, korrespondens och dokument i svenska och 
tyska arkiv. Frysta ledtrådar och olösta händelser har nystats upp och tidigare namnlösa motståndsmän och flyktingöden 
har kunnat synliggöras och infogas i berättelsen. Hänsyn har också tagits till de senaste årens forskning om flyktinghjälpen 
under 1930-talet och andra världskriget. Johan Perwe är historiker och författare, verksam vid Forum för levande historia i 
Stockholm.
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Taraku, Sylo / Balkaniseringen av Europa : hvordan populisme og innvandring splitter os                   91.94
Res Publica, ISBN 9788282260664, 312 s., indbundet, kr. 410,00 / 328,00

Sylo Taraku flyktet fra krigen på Balkan til Norge på 1990-tallet og omfavnet håpet om at mer internas-
jonalt samarbeid skulle skape en fredeligere verden. Nå kjenner han igjen noen av de prosessene som 
rev hans gamle hjemland i filler. Over hele Europa er mønsteret det samme: Populister vinner, det politiske 
sentrum krymper, folk splittes og tilliten mellom dem svekkes.

Når datteren hans Donika, som nettopp har fyllt 18 år, vil vite mer om familiens bakgrunn, innser Taraku at det er på tide å 
gjøre opp status: Hva bør man mene om den pågående balkaniseringen av Europa? Hvordan kan polariseringen stoppes 
og det liberale demokratiet forsvares?
Gjennom en rekke reiser på kryss og tvers av et urolig kontinent leter Taraku etter svar. Han vil finne ut hvordan vi kan leve 
sammen i en framtid med større verdiforskjeller og mer kulturelt mangfold.
Balkanisering av Europa er en svært lesverdig situasjonsbeskrivelse, men også et reflektert forsvar for et åpent fellesskap 
som ikke feier problemer under teppet. Det avgjørende blir å finne politiske løsninger som motvirker fremmedgjøring og 
mistillit.

Nilsson, Torbjörn / Torgslaget 1829 : myter och minnen om ett norsk-svenskt drama                                95
Santérus Förlag, ISBN 9789173591232, 320 s., indbundet, kr. 320,00 / 256,00

Norge var 1829 en ny nation. Att man tvingades in i en union med Sverige var visserligen en missräkning, 
om än inte för alla. ”Torvslaget”, eller på svenska ”Torgslaget”, är ett känt begrepp i Norge. Läroböcker 
och andra historieböcker om tiden brukar ägna ett avsnitt åt händelsen. Händelsen är ett bestående inslag 
i det kollektiva minnet. För många etsade sig bilden av militärt övervåld mot fredliga medborgare sig fast 
i medvetandet. Hos andra ökade oron för vad folklig oro kunde resultera i. Skrålande folkhopar var inget 

att bygga det nya Norge på, ansåg man. Vad som egentligen hände, hur och varför detta tolkades på ett visst sätt och vad 
det säger om Norges, och även unionsbrodern Sveriges, historiska utveckling är denna boks tema. 
Ett viktigt inslag är att ståthållaren Baltzar von Platen, åtminstone i äldre böcker och mer populära skildringar, ges skulden 
för militärens ingripande. Ståthållaren var under unionens första tid den högste ansvarige i Norge när kungen, åren 
1818–1844 Karl Johan, inte var i landet. Eftersom kungen oftast höll till i Sverige fick ståthållaren en central roll. Baltzar 
von Platen (1766–1829) är därför i Norge enbart känd som mannen som satte in militär mot fredliga medborgare, således 
närmast en skurk. I Sverige förknippas han naturligt nog mest med byggandet av Göta kanal och blir om inte en hjälte så i 
alla fall en driftig entreprenör och samhällsbyggare.

Jäderström, Elin / Hennes excellens Agda Rössel                                                            95.6
Bokförlaget Atlantis, ISBN 9789173539661, 272 s., indbundet, kr. 326,00 / 260,80

Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till Sveriges och världens 
första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskast-
ning i pressen. Trots motvinden, och ett privatliv präglat av tragik, arbetade Agda Rössel framgångsrikt för 
Sverige i decennier. I FN drev hon frågor som är aktuella än i dag: avskaffandet av dödsstraff, kvinnlig 
omskärelse, flyktingmottagande och jämställdhet. Nu kommer boken om svensk utrikespolitiks mest okän-

da, och mest eleganta, järnlady. Elin Jäderström är journalist och biografin om hennes släkting Agda Rössel är hennes 
bokdebut.

Svenning, Olle / År med Erlander                                                            95.6
Albert Bonniers förlag, ISBN 9789100169404, 267 s., indbundet, kr. 311,00 / 248,80

“Vill du börja arbeta på statsrådsberedningen, hos Tage Erlander?”
Det var höst 1965 och jag hade just fyllt 23, Tage Erlander hade lett landet och socialdemokratin i ungefär 
lika många år. Erlander samlade ”sina pojkar” varje morgon. Han föreläste, kastade sig mellan komik och 
djup pessimism. Hans lärdom sträckte sig från atomfysik till modern absurd dramatik. ”Skriv något ver-

kningsfullt”, bad han oss.
Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval 1966 och krav ställdes på Erlanders avgång.
”Vi pojkar” fick följa Erlanders revansch. Han förnyade och radikaliserade sitt parti, lyssnade till 68-rörelsen, kritiskt 
men intresserat. Våndades över EU, krigshot från stormakterna och ofta över sin egen hälsa.  1968 ledde Erlander so-
cialdemokratin till en överväldigande valseger. Den sista i partiets historia. Erlander lärde oss medarbetare att politik är 
den mest ”moraliska” av alla verksamheter och att en politiker bör vara på en gång folklig, intellektuell och ha humor. Åren 
hos Erlander var, politiskt och mänskligt de mest lärorika under mitt yrkesliv. -Olle Svenning
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Berner, Örjan / I revolutionens Peking : intreger, drömmar, stormaktsspel                                           98.28
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318808, 316 s., indbundet, kr. 365,00 / 292,00

Författaren tjänstgjorde 1967-1971 på svenska ambassaden i Peking. Det var Mao Zedongs och kulturrevo-
lutionens tid. Landet var i kaos. Gränsstrider pågick mellan Kina och Sovjetunionen och ett storkrig hotade. 
Vietnamkriget rasade. År 1971 kom den första kontakten med USA som ledde till Nixons historiska besök. 
Stormaktstriangeln Kina-Sovjet-USA omvandlades. Under denna period fanns inga andra västerlänningar i 
Kina än de fåtaliga diplomaterna. Örjan Berner hade alltså en unik observatörsroll. Boken skildrar intriger 

och maktspel kring Mao; kampen om inflytande och positioner i Förbjudna staden; inbördeskrig och revolutionärt våld i 
Kina; krigshot mellan Kina och den sovjetiska supermakten; rockad på det storpolitiska schackbrädet mellan Kina-Sov-
jet-USA. Här ges en skildring av livet i Peking såväl för kineser som levde med kulturrevolutionens fasor som för diploma-
terna. Tillvaron i dessa två världar kontrasteras. En spegelbild ges av atmosfären i denna absurda revolutionära tid. Några 
av aktörerna porträtteras, främst Mao, Zhou Enlai och de mest extrema såsom Maos hustru Chiang Ching och försvarsmin-
istern Lin Biao liksom även ledarna i Nordvietnam och Nordkorea. 

Lundqvist, Pia / Ett motsägelsefullt möte : svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo          98.474
Nordic Academic Press, ISBN 9789188661463, 332 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I 
spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-
tal. Sammanlagt arbetade 124 missionärer för samfundet här fram till 1908 då kolonin övergick i belgiskt 
styre. De utsända kom från små omständigheter och hade sin bakgrund i väckelserörelsen med dess 
demokratiska folkrörelseanda. Samtidigt var de påverkade av tidens idéer om hur européerna förväntades 

civilisera andra folk. Vad hände när radikaliteten i missionärernas kallelse konfronterades med den kongolesiska vardagen 
och visionen om jämlikhet sattes på prov? 
I “Ett motsägelsefullt möte” utforskar historikern Pia Lundqvist missionärernas möte med befolkningsgruppen bakongo. 
I förhållande till folket framstod missionärerna som auktoriteter, men de befann sig samtidigt i en utsatt position. Under 
missionens första decennier dog fyra av tio utsända av tropiska sjukdomar. Utifrån en biografisk ansats med material ur 
dagböcker och brev belyser författaren komplexiteten i missionsprojektet: de utsändas relationer till befolkningen, de kolo-
niala myndigheterna och varandra.

Slapgard, Sigrun / Eg har sett jaguaren : latinamerikanske historier : dokumentar                                  98.7
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252187519, 310 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Tett på Latin-Amerikas valdelege historie. Frå 1960-talet og fram til i dag har ordet forsvinne skapt politiske 
avgrunnar og personlege tragediar på det latinamerikanske kontinentet. Som NRK-journalist har Sigrun 
Slapgard fortalt om menneske i sentrum av dramatiske hendingar. Menneske som står opp mot overmakta, 
som risikerer livet for å få til endring. Sigrun Slapgard tek oss med på reisene sine: til El Salvador, der ko-

dar og forkledning er kvardagen, men også døden, inn i den colombianske jungelen for å møte FARC-geriljaen i den nye, 
skjøre fredstida, og til Buenos Aires, der bestemødrer no opplever underet med at bortførte barnebarn kan dukke opp igjen 
tretti år etter militærdiktaturet. Dette er historier som aldri har sleppt tak i Slapgard, og som har blitt del av hennar eige liv. 
Ei sterk og personleg bok om mot og kraft, lys og mørke. 

Hjärre, Leif H. / Österlenskt och österländskt                                                            99.4
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318914, 185 s., indbundet, kr. 346,00 / 276,80

Ett innehållsrikt liv bildar bakgrund till boken Österlenskt och Österländskt.
Först verkade författaren i 36 år som chef för landets ledande tillverkare av moderna möbler, Gärsnäs AB. 
Som sådan var han med om att forma bilden av svensk design. Bland annat genom att inreda Riksdagen, 
Rosenbad, Riddarhuset och mängder av offentliga miljöer plus svenska ambassader.

Mätt på framgångar kom han att fängslas av Egypten, dess historia och kultur. Som arrangör, författare och guide har han 
delat med sig av sina kunskaper, skrivit tre uppskattade böcker om landet och fungerat som ciceron på resor. I förbifarten 
kom han att ansvara för inredningen av en Nobel Section vid det nya biblioteket i Alexandria. Också det fick en prägel av 
det fjärran Österlen. Hur det gick till när han framförde Strindbergs Ett drömspel på operan i Kairo är bara en av de mån-
ga rika skildringar som boken rymmer.
Uppväxten på Österlen utgör upptakten till boken, men också avslutningen. Den miljön har givit upphov till många spirituel-
la och drastiska berättelser i den svenska prosan. 


