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Dahl, Göran / Folk och identitet : identitarismen och dens källor                                               32 
Bokförlaget Korpen, ISBN 9789188383372, 266 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

Denna bok föddes i desperation och gnagande oro: hur kan en lögnare och gaphals bli president i 
världens än så länge mäktigaste stat? Och hur kan det komma sig att tänkande människor i USA men 
även Europa välkomnar detta? I Folk och identitet beskriver Göran Dahl den nya alternativhögerns 
historiska och intellektuella rötter. Varifrån har den fått sina idéer och vilka är dess strategier och 
huvudargument? Genom noggranna idéhistoriska analyser liksom intervjuer med ett antal tongivande 
högerradikala intellektuella, bland annat flera svenskar, visar författaren hur dagens alternativhöger 
hämtar sin idéer från tankeströmningar från början av förra seklet, idéer som visat sig få katastrofala 
politiska konsekvenser. Folk och identitet är den första bok som på ett skandinaviskt språk presenterar 

idéerna bakom denna nya radikalhöger

Wølner, Tor Arne / 101 digitale grep : en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse      37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245025354, 381 s., hæftet, kr. 536,00 / 428,80

Hva vil det si at en lærer har profesjonsfaglig digital kompetanse? Hva skiller digitale ferdigheter fra 
andre grunnleggende ferdigheter? Hvilken rolle kan digitale ressurser spille for elevenes refleksjon og 
dybdelæring? Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i bokas første del. Her kan du også lese 
om hvordan digitale læringsressurser kan berike didaktikken og øke læringsutbyttet, skrive- og leseop-
plæring i det digitale klasserommet og omvendt undervisning. Videre tematiseres utfordringer knyttet 
til digitalisering av skolen, og hvordan kildekritikk blir viktigere jo flere digitale tekster elevene møter. 
Mens første del av boka består av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler, inneholder den andre 

delen 101 digitale grep. Her bindes teori og praksis sammen på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromsstudier. 
De praktiske oppleggene gir et rikt og variert repertoar som læreren kan benytte i undervisningen. Her fins en rekke grep 
som er fagovergripende, men også mange grep som retter seg mot enkeltfag som norsk, matematikk, naturfag, musikk og 
samfunnsfag. I bokas appendiks finner du en oversikt over mer enn sytti digitale læringsressurser. 101 digitale grep bidrar 
med ny forskning på feltet digital didaktikk. Bokas målgrupper er forskere, lærerutdannere, lærere og studenter. Boka er en 
skattkiste for alle som skal jobbe med digital didaktikk i hele det 13-årige skoleløpet.

Universitetsforlaget (utg.) / Legathåndboken 2019                                                                     38 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031316, 611 s., hæftet, kr. 354,00 / 283,20

Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, 
kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp.
Her finner du informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutset-
ninger for å kunne søke, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknadsskjemaet skal 
sendes og e-post- og internettadresser som gjør det mulig å kontakte det enkelte legat- og stipendsty-
re. 

Källgård, Anders / Norges öar                                                                                            45.3 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319348, 702 s., indbundet, kr. 532,00 / 425,60

Detta är ett pionjärverk, för ingen liknande bok har skrivits inte ens i Norge om de norska öarna. Här 
återfinns en hel ö-värld som beskrivs, inventeras och besöks av författaren och hans kumpan, illus-
tratören Johnny GR Ahlborg. Boken är en kombination av reseskildring, ö-uppslagsbok och ö-guide, 
ett slags referensverk som tack vare Ahlborgs akvareller och teckningar också är en vacker bok, 
lämplig både för den som själv planerar besöka världens vackraste öar och för den som föredrar 
läsning hemma i fåtöljen. Drygt 2000 norska öar som saknar fast landförbindelse och som har haft 
helårsboende befolkning efter år 1900 inkluderas. Drygt 1000 norrmän har hjälpt till med fakta-insam-

ling och annat.  
En del av öarna ligger oskyddat långt ut till havs, andra är mer tillgängliga, nära fastlandet. Någon ligger västligare än 
Amsterdam, en annan östligare än Istanbul. De allra nordligaste, i Svalbard, finns också med. Öbor intervjuas och porträt-
teras, och läsaren får träffa till exempel Oslos enda öbo, Norges sista fiskarbonde och en rad starka norska ö-kvinnor. 
Läsaren får kunskap inte bara om Norges öar, utan också om Norge och om öar.  
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Debesay, Jonas / Migrasjon, helse og profesjon                                                                            61 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205513907, 215 s., hæftet, kr. 421,00 / 336,80

De siste femten årene har internasjonal migrasjon økt betraktelig, og helsepersonell møter daglig 
brukere med migrasjonsbakgrunn i sin yrkesutøvelse.
En kulturelt mer sammensatt befolkning utfordrer helseprofesjoners kunnskapsgrunnlag, verdier og 
holdninger. Behovet for økt innsikt i brukernes forventninger, kunnskap og behov er derfor økende.
Denne vitenskapelige antologien setter søkelyset på: Sentrale aspekter ved migrasjon og profesjon-
sutøvelse i helsetjenesten - Ulike situasjoner brukere med migrasjonsbakgrunn befinner seg i som 
barn, voksne og eldre - Aktuell kunnskap som helsepersonell må tilegne seg for å øke tjenestekval-

iteten - Hvilke erfaringer helsepersonell med utenlandsk bakgrunn kan møte i Helse-Norge. 
Boken egner seg som pensum for studenter på bachelor- og masternivå i helse- og sosialfagene, men er også aktuell for 
profesjonsutøvere og beslutningstakere i helse- og sosialinstitusjoner. 

Fosså, Sophie D. / Prostatakreft : en håndbok for pasienter og pårørende                                 61 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202607166, 201 s., hæftet, kr. 410,00 / 328

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen vi har, og rammer hvert år om lag 5000 
norske menn. Sykdommen har konsekvenser ikke bare for mannen, men også for partneren og for 
parforholdet. Det å ta stilling til ulike behandlingsalternativer og valg underveis kan være en stor 
utfordring, og mange opplever plagsomme bivirkninger både under og etter behandling. Sykdommen 
medfører dermed ofte redusert livskvalitet.
Prostatakreft er skrevet av tre erfarne leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for 
menn som rammes av prostatakreft og deres pårørende. Boken presenterer oppdatert faglig infor-

masjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som kan oppstå som følge av en prostatakreftdiag-
nose. 

Theodorsson, Elvar (red.) / Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin  (10. uppl.)                         61 
Studentlitteratur, ISBN 9789144119748, 763 s., indbundet, kr. 1.458,00 / 1.166,00

Denna tionde upplaga av Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin utgör en grundlig bearbetning 
av det populära verket. Samtliga kapitel har reviderats och kapitlen om tolkning av analysresultat, 
vatten, elektrolyter, blodgaser, mag–tarmkanalen och immunologi har skrivits om från grunden; allt i 
samarbete mellan verksamma inom klinisk farmakologi, klinisk immunologi och klinisk kemi. 
Kunskapsfragment inom medicin, inklusive klinisk kemi, är lättillgängliga på nätet men ger sällan den 
helhetsbild som behövs för en djupare förståelse och därmed optimal användning av laboratorie-
analyser. Denna bok ger en sådan helhetsbild och kan användas såväl för att slå upp fakta om 

specifika analyser som för att förstå de sjukdomsmekanismer som är av betydelse för beställning och tolkning av laborato-
rieresultat. 
Texten är organiserad utifrån kliniska problemområden och i balansgången mellan inslagen av laboratorium och medicin 
har tonvikten lagts på det medicinskt-diagnostiska snarare än på det laboratorietekniska. Fokus ligger på förståelsen av 
preanalytiska och analytiska faktorer vid tolkningen av laboratorieresultat samt av förståelsen av prevalens, sensitivitet, 
specificitet och liknande begrepp i det diagnostiska arbetet. 

Ronnestam, Bo J. / Vattnets kraft : i människans tjänst långt före ångmaskinen                      62.26 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319218, 191 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Med påtagliga personliga minnen från barndomen som utgångspunkt berättar här författaren vatten-
kraftens långa historia. Även om han börjar i en allmän bakgrund med “de gamla grekerna” och med 
internationell utblick, så är det svenska vatten och svenska vattenhjul det handlar om. 
Han vill med sin framställning ge en mer allmängiltig belysningsom täcker hela Sverige och, framför 
allt, belysa den industrihistoriska utvcklingen.
Författaren noterar också hur ort- och platsnamn med “fors”, “kvarn”, “mölla” eller “möln” skvallrar 
om vattenkraftens historia. En rad bilder bestyrker Ronnerstams berättelse, i form av såväl äldre stick 

som nyare fotografier.
Bo J. Ronnerstam är civilingenjör och författare till ett flertal böcker om teknik- och kulturhistoria.
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Axtelius, Sara / Retro : tyger vi minns : grafiska och stiliserade mönster                                      68.8 
Ordalaget Bokförlag, ISBN 9789174692433, 160 s., indbundet, kr. 380,00 / 304,00

Följ med på en nostalgiresa i “Retrotyger vi minns - grafiska och stiliserade mönster”. I denna uppföl-
jare till “Tyger vi minns” möter vi nya formgivare och nya tyger, nu med fokus på geometriska och 
grafiska mönster från främst 1960- och 70-tal.  Drygt 20 formgivare presenteras i bokstavsord ning 
med kort biografi och tillhörande tyger. Bland annat är några av 10-gruppens med lemmar med.
Bokens stora format ger tygerna stor plats och låter dem komma till sin rätt. En bok för nostalgiker 
eller för alla som är roade av formhistoria eller bara njuter av färg och form när den är som bäst.

Formgivare i urval: Gunila Axén - Göta Trägårdh - Susanne Beckman - Birgitta Hahn - Sven Fristedt - Viola Gråsten - Inge-
la Håkansson-Lamm - Astrid Sampe - Kerstin Boulogner - Inez Svensson - Helene Wedel - Peter Condu m.fl. 

Jorulf, Anders / Själslig ro i nordiskt landskap                                                                            75.7 
Votum & Gullers Förlag, ISBN 9789188435583, 137 s., indbundet, kr. 338,00 / 270,40

 I flera år har landskapsfotografen Anders Jorulf vandrat i de sagolika landskapen i Sverige, Dan-
mark, Finland, Norge och Island och upplevt sinnesro; lugn och närvaro långt från de stressande 
miljöer som han själv och många av oss har runt oss i vår vardag. Anders unika bildspråk ger betrak-
taren en bred inblick i det nordiska orörda landskapet.

Här fångas bland annat norrsken över Island, Sverige i vinterskrud, Finland och Östersjöns solnedgångar samt danska 
kustens fantastiska sanddyner. Det naturliga ljuset och en noga utvald planering är hemligheten bakom de fantastiska 
bilderna.
Ett fantastiskt bildmaterial blandat med mjukt formade texter gör boken “Själslig ro i nordiskt landskap” helt unik.

Fransson, Tomas / Nils Ferlin, Bibeln och allvaret                                                                      81.7 
Artos & Norma Bokförlag, ISBN 9789177770459, 150 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

Nils Ferlin (1898-1961) var en av Sveriges genom tiderna mest lästa och älskade poeter. I en tid av 
framstegsoptimism och världskatastrofer satte han med sina kvicka, melodiösa och allvarsamma dikter 
ord på det mänskliga som många kunde känna igen sig i. Hans lyrik har hela tiden funnit nya läsare. 
Om nöd och död och medlidsamhet skrev han och om fågelsången.För att fånga det tidlösa i männ-
iskans situation knöt Nils Ferlin ofta an till bibliska gestalter och berättelser. I den här boken belyser 
författaren utifrån olika vinklingar förhållandet till Bibeln och kristendomen i Ferlins diktning.

Persson, Anders (red.) / Den levande närvaron av Ordet : åtta essäer om bilden av den rosenianska 
och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur                                                          81.7 
Artos & Norma Bokförlag, ISBN 9789172171138, 175 s., hæftet, kr. 316,00 / 252,80

Rosenianismen och laestadianismen utgör de två stora inomkyrkliga grenarna av 1800-talets Nor-
rlandsläseri. I den här essäsamlingen undersöks bilden, eller bilderna, av dessa väckelserörelser i 
norrländsk skönlitteratur. Boken innehåller texter om Per Olov Enquist, Björn-Erik Höijer, Sara Lidman, 
Torgny Lindgren, Bengt Pohjanen och Anita Salomonsson. Även Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 
egen utgivning av skönlitteratur uppmärksammas, särskilt Tore Nilssons romaner. Bokens åtta essäer 
är analyser av författarnas, ibland samstämmiga, ibland påtagligt divergerande, bilder av rosenian-

ism och laestadianism. Bland annat undersöks den utanförskapstematik som gestaltas i ett flertal romaner, liksom munt-
lighetens avgörande betydelse. Den sistnämnda kommer till tydligt uttryck genom legendbildningen kring de kända lek-
mannapredikanterna, bland annat Gabriel Andersson, och får sin mest pregnanta form i de ofta drastiska och humoristiska 
predikantanekdoterna. 
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Sveen, Lars Petter / Fem skuggar : bok II : roman                                                                     85 
Aschehoug, ISBN 9788203363672, 251 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Fem ungdomar har flykta frå Somalia, gjennom Afrika og over Middelhavet. No er dei komne til Eu-
ropa. Dei er på veg nordover, på jakt etter ein stad dei kan starte eit nytt liv.
Aisha slit med traume, ho prøver å finne ei ny historie om seg sjølv, men blir stadig minna på kven ho 
var før ho drog. Said kjenner ikkje lenger seg sjølv igjen, medan Khadar ikkje seier noko i det heile. 
Isir vel å fortelje dei historiene den nye verda vil høyre, men kva om den verkelege historia finnes i 
skuggane? Kven er du eigentleg når ingen veit kven du er?
“Fem skuggar” er ei frittståande fortsetjing av romanen “Fem stjerner”.

Cedering, Siv / Om dikten är ett mål, tillåt mig att misslyckas                                                   87 
Ellerströms Förlag, ISBN 9789172475366, 48 s., hæftet, kr. 160,00 / 128,00

Den svensk-amerikanska författaren Siv  Cedering har kallats hudsinnets poet och hon har prisats för 
sina erotiska dikter. Men framför allt var hon en närvarons poet som skildrade livsvillkoren med en 
blick vaken för vardagens storslagenhet.

Cedering publicerade romaner och barnböcker på svenska, men det dussin diktsamlingar som skrevs 
på engelska har bara i liten utsträckning blivit översatta och uppmärksammade i Sverige. Här presen-
teras hon nu i översättning av Matilda Södergran i ett urval som lyfter fram några av författarskapets 
mest tongivande dikter.

Sjöberg, Fredrik / Mamma är galen och pappa är full : en essä om slumpen                                    87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100175498, 235 s., indbundet, kr. 340,00 / 272,00

En försvunnen målning dyker upp efter nästan hundra år. Den föreställer två deprimerade 15-åringar 
på Franska rivieran, kusinerna Hanna Gottowt och Lillan Arosenius, båda födda 1906. När Fredrik 
Sjöberg ser tavlan anar han genast att den döljer en berättelse. Flickornas mammor var systrarna Lisa 
och Eva från den stormrika familjen Adler i Göteborg. De var starka kvinnor med blick för excentriska, 
geniala, odrägliga män. Eva gifte sig först med Ivar Arosenius och sedan med Anton Dich, en dansk 
målare som ingen minns. Till bokens rika persongalleri hör även Antons vän Amadeo Modigliani. 
Männen dog unga, men kvinnorna kom alla att bli urgamla. Berättelsen växer till en familjehistoria om 
kärleken, slumpen och glömskan.

Ström, Eva / Rakkniven : roman                                                                                             87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100174040, 271 s., indbundet, kr. 316,00 / 252,80

1889. En ung överklasskvinna läggs in på sjukhus efter ett förmodat självmordsförsök. I garderoben 
intill huvudgärden hänger hennes kappa. I kappans fåll ligger vapnet, rakkniven, som faderns betjänt 
har räckt henne. Efter konvalescensen ger hon sig av från Sverige, ut i Europa. Eva Ström har skrivit en 
roman som tar vid när ridån går ner i August Strindbergs drama Fröken Julie.

Tillman, Marie / Tänk positivt anners kan du dö                                                                     87 
Placenta Förlag, ISBN 9789198438048, 200 s., indbundet, kr. 361,00 / 288,80

Marie Tillman är serietecknare från Stockholm, numera bosatt i Malmö där hon tagit examen från 
Serieskolan och är aktiv i konstkollektivet @dotterbolaget. Varje vecka publiceras hon i Metro och 
hennes Instakonto har snart 20 000 följare. Skuggkaraktären Livscoachen skapades i en motreaktion till 
de livsledsagare/coacher som förpestar världen med alla möjliga självhjälpsböcker och glada tillrop i 
tv-sofforna. “Tänk positivt annars kan du dö” är skapad för oss som inte anser det sunt att försöka bota 
ångest genom att se sig i spegeln, le, och säga Du duger! 107 gånger varje morgon.
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Nesse, Agnete (red.) / Norsk språkhistorie 4, Tidslinjer                                                         89.55 
Novus Forlag, ISBN 9788270998500, 798 s., indbundet, kr. 552,00 / 441,60

Omkring år 700 ble disse runene hugget inn i en stein på gården Eggja i Sogndal (Sogn og Fjor-
dane): “ni s solu sot uk ni sakse stain skorin”. 1300 år senere kan denne teksten mest naturlig lyde 
slik: “Steinen er ikke oppsøkt av sol, og ikke er det skåret i den med sverd.” En språkhistorie skal 
forklare hva som har skjedd mellom disse to versjonene av norsk språk. Det gjør Norsk språkhis-
torie (NSH). Den forteller også om hvordan språket er blitt brukt både muntlig og skriftlig, og om 
hva folk har tenkt og skrevet om språket. Norsk språkhistorie i fire bind er en samlet vitenskapelig 
fremstilling av språket fra urnordisk til nyere moderne norsk. Det har vi ikke hatt tidligere. Verket 
er et resultat av samarbeid mellom fagfolk ved universitet og høyskoler. Kapitlene i dette bindet, 

Tidslinjer, følger norsk språk slik vi kjenner det fra den eldste tiden og frem til i dag. Hvert kapittel presenterer viktige 
forandringer i både talespråk og skriftspråk, og - i den grad vi kjenner til det - forandringer i bruksmåter og synspunkt 
på språk. 

Meyer, Frank (red.) /Norges lyder : stabbursklokker og storbykakofoni                                    95.3 
Norsk Lokalhistorisk Institutt, ISBN 9788281860049, 161 s., hæftet, kr. 340,00 / 272,00

Hva var det våre forfedre og -mødre hørte, i bygd og by? Hvilken mening ga det? Og hvordan var 
den lydmessige opplevelsen av de forskjellige stedene? Dette er den første boka om norsk lydhisto-
rie.

Michelet, Marte / Hva visste hjemmefronten? : Holocaust i Norge : varslene, unnvikelsene, 
hemmeligholdet                                                                                                                     95.3 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205504103, 411 s., indbundet, kr. 531,00 / 424,80

Berlin, 1941. Høyt oppe i naziregimet er juristen Helmuth James von Moltke del av en tysk gruppe 
som aktivt motarbeider Hitler. Når han får informasjon om hvilken skjebne som venter jødene, 
setter han i gang et livsfarlig dobbeltspill. Samtidig, i Norge, har den norske motstandsbevegelsen 
klart å bygge opp en slagkraftig organisasjon. Men hva får hjemmefronten egentlig vite om de 
kommende jødedeportasjonene fra Norge? 773 norske jøder ble sendt til de tyske dødsleirene. 
Den etablerte fortellingen har i alle år vært at aksjonen kom som lyn fra klar himmel og at hjemme-
fronten gjorde alt som sto i dens makt for å redde jødene. I Hva visste hjemmefronten? blir denne 

fortellingen for første gang kritisk undersøkt. Marte Michelet legger fram nye funn og dokumenter som avdekker en 
helt annen historie. Hun avslører unnvikelsene i den norske motstandsbevegelsen både før, under og etter aksjonen mot 
jødene. Ikke minst viser hun hvordan flere motstandshelter og 
historikere i ettertid har dysset ned, sminket over eller hemmeligholdt vesentlig informasjon. 

Titlestad, Torgrim (red.) / Flatøybok. Bd.4                                                                                95.3 
Saga Bok, ISBN 9788291640860, 440 s., indbundet, kr. 798,00 / 638,40

Et mektig epos om Norgesveldets tilblivelse, hvor en av våre mest fascinerende konger trer frem. 
Bind 4 i det storslåtte Flatøybok-verket forteller om Kong Sverre Sigurdsson, kjent som leder for 
Birkebeinerne og for at han i konflikt med mektige Roma talte “paven midt imot” og ble lyst i bann. 
Sverre var en ukjent mann da han tok ledelsen over en lurvete gjeng med Birkebeinere og klarte å 
gjøre dem til en styrke som kunne ta makten over Norge i kamp mot langt mektigere krefter.
Med nye malerier og ornamenter av Anders Kvåle Rue, tar Flatøybok oss med mot sitt klimaks, 
med en dramatisk sagaberetning om oppløsning og maktbegjær som historikeren Phillip Zorn 

beskrev som en av de mest bemerkelsesverdige konflikter i verdenshistorien.
Flatøybok er en del av et flerbindsverk med forord av HM Kong Harald, HM Dronning Margrethe av Danmark og tidl. 
Islandsk president HE Olafur Ragnar Grimsson. Når Flatøyboks siste bind 5 utkommer i 2019 vil verket utgjøre ca. 2500 
sider. Verket har solgt i over 12000 eksemplarer, og har vært markert i Nidarosdomen, på Island og Færøyene.
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Liljegren, Bengt / Krigarkungen : en biografi över Karl XII                                                    95.6 
Historiska Media, ISBN 9789175455853, 446 s., indbundet, kr. 342,00 / 273,60

Detta är den fascinerande berättelsen om människan Karl XII den svenska stormaktstidens siste kung. 
Här får läsaren följa Karl från barndomen, under de vilda ungdomsåren och vidare ut på slagfälten 
i Europa. Med stöd av Karl XII:s rika brevväxling och andra samtida dokument ges en unik inblick i 
hans liv. Bilden av kungen som en omtänksam och vetenskapligt intresserad regent står i skarp kon-
trast till den skoningslöse fältherren.
Bengt Liljegrens hyllade biografi utkommer nu i en uppdaterad utgåva. Liksom hans tidigare böcker 
är “Krigarkungen” en spännande och välskriven levnadsteckning. En bok som skingrar dimridåerna 
kring den mest mytologiserade makthavaren i svensk historia.

Lindén, David / Johan Skytte : stormaktstidens lärare                                                         95.6 
Bokförlaget Atlantis, ISBN 9789173539616, 299 s., indbundet, kr. 323,00 / 258,40

Få personer i svensk historia har betytt lika mycket som Johan Skytte, och ändå är han okänd utanför 
de akademiska kretsarna. Det är hög tid för en biografi om mannen som var Gustav II Adolfs lärare, 
riksråd, diplomat och generalguvernör över svenska Livland. Han reformerade det svenska utbild-
ningssystemet och var den förste som myntade ordet politik på svenska språket. 

Wetterberg, Gunnar / Träd : en vandring i den svenska skogen                                           95.6 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100176976, 362 s., indbundet, kr. 278,00 / 222,40

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan 
och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslut-
ningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som 
kolsänka och oljeparentesens slut. I foton, kartor och målningar fångas det mesta, från flottningens 
vedermödor till trädens rofyllda skönhet. 
 


