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Glavin, Kari / Ikke alltid fantastisk : psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid                        13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245013856, 175 s., hæftet, kr. 336,00 / 268,80

Å bli foreldre er en stor overgang i livet, og noen opplever ulike psykiske reaksjoner i svangerskapet 
og barseltiden. Det er fremdeles mange spørsmål og fordommer når det gjelder svangerskaps- og 
barseldepresjoner. Informasjon og åpenhet om både mors og fars mentale helse i denne perioden er 
viktig fordi tidlig hjelp og støtte kan bidra til å forebygge alvorlige tilfeller og til å forkorte forløpet hos 
de som rammes.
Helsestasjonen er en velegnet arena for å identifisere og hjelpe kvinner som strever mentalt i denne 
livsfasen. Personalet ved helsestasjonen kan bidra med informasjon og støtte til foreldrene og samar-

beide med fastlege og andre instanser i kommunen.
I denne boken beskrives hvordan kvinner kan oppleve svangerskapet og barseltiden, og de ulike psykiske reaksjoner som 
kan forekomme, med hovedvekt på barseldepresjon. Årsaker, symptomer og konsekvenser for barnet og familien blir 
omtalt, likeledes hvordan vi kan forebygge, identifisere og intervenere når mor har depressive symptomer. Barseldepresjon 
hos far blir også omtalt. Til slutt beskrives den kommunale modellen som gjennom tidlig kartlegging og intervensjon har vist 
seg å redusere forekomsten av depresjon hos kvinner opp til ett år etter fødselen.

Lien, Marianne E. / Hytta : fire vegger rundt en drøm                                                                   30.1 
Kagge, ISBN 9788248923282, 204 s., indbundet, kr. 497,00 / 397,60

Hytter er som en nøkkel inn til nordmenns sjel. Få ting rommer så mange drømmer og så mange skuf-
felser som hytta.
Forfatterne av denne boka er to sosialantropologer som har besøkt hytter over hele landet på jakt 
etter livet som utspiller seg der. I boka forteller folk om alle sider ved hyttelivet, hvordan familien deler 
på å bruke hytta, alle de uskrevne reglene hver familie har for bruken av hytta, hvordan arveoppgjør 
organiseres og mye mer. Den handler om det som driver folk til å tilbringe uendelig mange timer på å 
ta vare på et sted de sjelden får brukt. Den handler om sjokket når en søster plutselig vil selge seg ut, 

og takserer farfars livsverk i kroner og øre. Den handler om den vanskelige arveprosessen, og de gamles håp om at barna 
skal komme til enighet. Og om sprinkelsengene som fraktes langt opp i fjellheimen i håp om at barnebarnet kanskje kom-
mer på besøk. Når vi snakker om hytta formidler vi både kjærligheten og tvilen i de næreste relasjonene våre.
Boka er rikt illustrert av fotograf Haakon Harris, som har vært med forfatterne rundt på hyttebesøk. Fotografiene blir vist på 
en utstilling om norsk hytteliv på Norsk Folkemuseum april-oktober 2019.

Borgerud, Ingborg Moen / Arbeidsrett : omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse i 
offentlig sektor (2. utg.)                                                                                                              34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215022154, 345 s., hæftet, kr. 768,00 / 614,40

Et fremtredende trekk ved dagens arbeidsliv er hyppige omstillinger. Dette gjelder også i offentlig sek-
tor, hvor endringer i tilknytningsform og organisasjonsstruktur, geografisk flytting, konkurranseutsetting 
og overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåer har stått sentralt. I noen tilfeller har omstillingen 
ført til overtallighet og nedbemanninger.Som følge av endringene oppstår det en rekke arbeidsrettslige 
spørsmål, for eksempel følgende:
- Når er en overføring av oppgaver fra staten til kommunene en virksomhetsoverdragelse?

- Er den personen som utfører arbeidet, å anse som arbeidstaker eller selvstendig konsulent?
- Når er det adgang til midlertidig ansettelse og innleie?
- Hvem er arbeidsgiver for ansatte i kommune og stat?
- Hvilke endringer plikter de ansatte å finne seg i?
- Hvilke krav stiller lov om statsansatte til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold?
- Hvordan skal en nedbemanningsprosess gjennomføres?
- Hvilke stillinger har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til? 
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Engstrøm, Bjørn / Vegtrafikkloven og trafikkreglene : lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk : 
lovkommentar                                                                                                            34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029894, 918 s., indbundet, kr. 1.800,00 / 1.440,00

Kommentarutgaven foreligger nå i 6. reviderte utgave. Denne utgaven er i sin helhet revidert og 
ajourført med regelverksendringer og ny rettspraksis, samtidig som noen av kommentartekstene er 
omskrevet og forbedret, blant annet kommentaren til vegtrafikkloven § 3. 
En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg. Boka 
inneholder også blant annet doms- og stikkordregister. 
Som egne vedlegg er det i denne utgaven av boka tatt inn en kort omtale av loven om intelligente 

transportsystemer (ITS-loven) og loven om selvgående kjøretøyer. 

Furevik, Erik / Sivilbeskyttelsesloven : lovkommentar                                                                34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030517, 280 s., indbundet, kr. 1.153,00 / 922,40

Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uøn-
skede hendelser som er natur- eller menneskeskapte både i fred, krise og krig.
Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulyk-
ker. Myndighetene kan i slike tilfeller fatte beslutninger som griper dypt inn i borgernes hverdag, og 
pålegge tvangsevakuering eller rekvirere fast eiendom.
Lovkommentaren redegjør for bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak 
og Sivilforsvarets rolle i fred og krig. Formålet med lovkommentaren er å gjøre bestemmelsene lettere 

tilgjengelige for dem som skal anvende reglene. Det pekes på mulige valg og juridiske konsekvenser av disse. 

Jarbekk, Eva I.E. (red.) / Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) : med 
kommentarer                                                                                                                         34 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205498273, 581 s., indbundet, kr. 1.586,00 / 1.268,80

Regelverket er omfattende og ofte komplisert, og denne boken er et hjelpemiddel for å avklare konk-
rete spørsmål til de enkelte bestemmelsene. Fremstillingen tar også for seg den nye norske personop-
plysningsloven fra 2018 samt lovendringen fra 20. desember 2018 om arbeidslivskriminalitet, og nye 
veiledere fra Personvernrådet i EU.
Alle forfatterne er advokater eller advokatfullmektiger som arbeider med regelverket hver eneste dag 
og som gir råd om hvordan virksomheter kan og bør innrette seg. Fremstillingen er derfor praktisk vin-

klet og legger vekt på mulighetsrommet i regelverket. Boken inkluderer aktuelle og konkrete problemstillinger som oppstår 
ved bruk av loven og forordningen. 

Simonsen, Sigmund / Til forsvar av landet : rettslige rammer og gråsoner i fred, krise og krig     34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024364, 425 s., indbundet, kr. 749,00 / 599,20

Forsvaret har rett og plikt til å forsvare landet. Det fremgår av Grunnloven, og er grunnen til at vi har 
et forsvar og alminnelig verneplikt. Men hva ligger egentlig i den retten og plikten? Hva hadde Reg-
jeringen og Forsvaret eksempelvis lov til å gjøre i aprildagene i 1940 og 22. juli 2011? Hva skal til for 
at Norge må anses for å være utsatt for et “væpnet angrep”? Kan hybridkrigføring, cyberangrep og 
krenkelser av Norges suverenitet møtes med militær makt? Hva med omfattende terrorangrep, stat-
skupp eller opprør i Norge? Hvilke rettsregler gjelder for maktbruken? Kan militær makt bare brukes 
mot “ytre” trusler, eller kan forsvarsmakten også brukes mot “indre” trusler? Hva er ansvars- og rolle-
fordelingen mellom politi og forsvar i «gråsonen» mellom krig og fred? Og kan deltakelse i militære 

operasjoner i utlandet, som Libya-operasjonen (2011), anses for å være «til forsvar av landet» i Grunnlovens forstand? 
Hensikten med boken er på generelt grunnlag å klargjøre forsvarsmaktens rettslige handlingsrom og handleplikt i fred, 
krise og krig: Når og på hvilke vilkår kan militær makt brukes? Mange av spørsmålene har i liten grad vært analysert tid-
ligere. Funnene gir grunn til å stille flere spørsmål ved myndighetenes og Forsvarets handlemåte 22. juli samt 22. juli-kom-
misjonens vurderinger.
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Skullerud, Åste Marie Bergseng / Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) : 
kommentarutgave     34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215032160, 752 s., indbundet, kr. 1.730,00 / 1.384,00

Den 20. juli 2018 trådte en ny personopplysningslov i kraft i Norge. Loven gjennomfører EUs per-
sonvernforordning (The General Data Protection Regulation, GDPR) i norsk rett og inneholder også 
enkelte nasjonale særbestemmelser som supplerer forordningen.
Personvernforordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rek-
ke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. 
Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke 

kompliserte vurderingstemaer.
Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan 
forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel 
ledere, personvernombud og teknologer. 

Aagaard, Marianne Mathilde Rødvei / Restitusjon : om virkninger av formuerettslig ugyldighet   34 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202594718, 496 s., indbundet, kr. 1.359,00 / 1.087,20

Dersom en disposisjon er oppfylt før en ugyldighetsinnsigelse gjøres gjeldende, oppstår det særlige 
problemstillinger knyttet til hvilke virkninger ugyldigheten danner grunnlag for, både mellom partene i 
den ugyldige avtalen og overfor tredjemenn som måtte utlede rettigheter fra løftemottakeren i den ugyl-
dige avtalen. I boken analyseres virkningene av ulike formuerettslige ugyldighetsgrunner når innsigels-
en gjøres gjeldende først etter at den aktuelle disposisjonen er oppfylt.
Forfatteren viser at det etter gjeldende rett ikke er grunnlag for å se så enhetlig på spørsmålet om virk-
ningene av ugyldighet som det har vært tradisjon for å gjøre, og at det vil kunne ha stor betydning for 

løftegiverens rettsstilling hvilken ugyldighetsgrunn innsigelsen er forankret i.

Paulsen, Jan Merok / Strategisk skoleledelse                                                                           37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245030907, 192 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

God skoleledelse er avgjørende for at skolen skal være en spennende arbeidsplass for lærerne og et 
sted der elevene opplever læring. Formålet med denne boken er derfor å belyse skoleledelse i sam-
menheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet.
Metaforen strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for at 
skolen skal klare den oppgaven den er satt til å utføre i samfunnet. I denne boken omtales ledelse 
av læring fra skoleeier til lærer og elev som en verdikjede. Boken handler om hvordan denne kjeden 
binder sammen ledelse både som enkeltstående handlinger og som en strukturert helhet.

Boken er skrevet for systemledere på skoleeiernivået, rektorer, øvrige skoleledere og ikke minst mellomledere i skolen. 
Også teamledere, stabsledere og lærerspesialister vil ha stor nytte av boken.
Jan Merok Paulsen, dr.oecon., arbeider som førsteamanuensis i skoleledelse ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han var også 
medredaktør for Ledelse i fremtidens skole (2017) og medforfatter for Nordiske skolesjefer (2017). Hans forskning omfatter 
ledelse fra skoleeiernivået, rektors ledelse og mellomledelse i skolen.

Raaheim, Arild / Eksamensrevolusjonen : råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer  
(2. utg.)                                                                                                                                 37 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205525146, 178 s., hæftet, kr. 376,00 / 300,80

Eksamen har en lang historie innenfor vårt utdanningssystem. Det samme har debatten om eksamen.
Måler den det studentene har tilegnet seg av kunnskap og forståelse i faget - og i så fall, hvor godt? 
Debatten til tross, eksamen står fremdeles høyt i kurs og er ofte den foretrukne vurderingsformen når 
nye undervisningsprogram planlegges. Selv om vi vet at det eksisterer alternativer, og selv der vi kan 
ha grunn til å anta at andre vurderingsformer er mer hensiktsmessige. Når eksamen likevel blir valgt, 
kan det skyldes flere ting. Ikke minst usikkerhet knyttet til hvilke alternativer som eksisterer.

Del 1 i boka er en gjennomgang av noe av forskningen som kartlegger sammenhengene mellom vurderingsform og læring. 
Spørsmålet om valg av vurderingsform blir blant annet diskutert med henvisning til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og 
i lys av læringsutbyttebeskrivelser.
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Skoglund, Ruth Ingrid (red.) / Anerkjennelsens kompleksitet : i barnehage og skole  (2. utg.)           37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215032023, 240 s., hæftet, kr. 437,00 / 349,60

Anerkjennelse er en grunnleggende betingelse for menneskers forhold til hverandre og til seg selv. I 
arbeidet med barn og unge i pedagogiske institusjoner er anerkjennelse ansett som et svært sentralt 
fenomen. Antologiens teoretiske utgangspunkt er Axel Honneths teori om anerkjennelse som et intersub-
jektivt fenomen. Forfatterne er opptatt av hvordan anerkjennelse som fenomen kan gi en utvidet innsikt 
i anerkjennende prosesser - ikke bare i de nære relasjoner, men også knyttet til institusjonelle praksiser 
samt verdier og normer i samfunnet for øvrig. Dermed må vilkår for anerkjennelse ses i sammenheng 
med både politikk og kulturelt landskap. De ulike kapitlene viser hvordan anerkjennelse, men også 

krenkelse trer frem i praksis og utgjør en del av den pedagogiske virksomheten.
Denne andreutgaven er oppdatert i tråd med nyere forskning og litteratur innenfor tematikken.
Dette er en bok for studenter innenfor barnehagelærer- og lærerutdanningen, og for alle andre som interesserer seg for 
praksis i barnehage, skole og høyskole.

Holt, Anne / Dybdelæring i naturfag                                                                                     37.14 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028118, 328 s., hæftet, kr. 508,00 / 406,40

Skolens naturfagundervisning har blitt karakterisert som «a mile wide and an inch deep». Ludvigsenut-
valget har anbefalt å heller konsentrere seg om dybdelæring i noen sentrale og grunnleggende byg-
gesteiner i fagene. Men hva innebærer dybdelæring?
«Dybdelæring i naturfag» presenterer ny forskning om hvordan skolens naturfagundervisning kan skape 
interesse for naturfag og legge til rette for at elevene utvikler sin fagforståelse og greier å anvende det 
de har lært. Forfatterne gjennomgår hva dybdelæring er, og hvordan læreren kan legge opp til god 
progresjon i faglig forståelse, kunnskaper og ferdigheter. Dybdelæring og progresjon er gjennom-

gående i alle kapitlene og sees i sammenheng med fagdidaktiske tema som valg av kjerneelementer i faget, utforskende 
undervisning, bruk av modeller, ulike læringsarenaer og grunnleggende ferdigheter. 

Klaveness, Elise / 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk 
i teori og praksis                                                                                                           37.14 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024524, ukendt s., hæftet, kr. 536,00 / 428,80

Kan det være bra å regne feil? Hvordan kan man som lærer skape gode matematiske samtaler som 
fremmer elevenes læring? Hvordan kan man utvikle dybdelæring og en varig matematikkforståelse slik 
at elevene evner å se sammenhenger og bruke lærestoffet i nye kontekster? Dette er noen av de sentrale 
matematikkfaglige spørsmålene som tas opp i boka. Del I består av sju fagfellevurderte vitenskapelige 
artikler. Del II inneholder 101 metodiske grep til bruk i undervisningen. Her bindes matematikkdidak-
tisk teori og praksis sammen på bakgrunn av empiriske erfaringer og klasseromsstudier. Med den nye 

5-årige lærerutdanningen forventes det at lærere i større grad blir forskere på egen undervisning og kan teoretisere og 
begrunne sine valg. Boka er en god kilde til å se sammenheng mellom teori og praksis. 101 grep for å aktivisere elever i 
matematikk bidrar med ny forskning på feltet. Boka er en skattkiste for alle som skal jobbe med å utvikle elevers matema-
tiske kompetanse i hele det 13-årige skoleløpet. Bokas målgruppe er lærere, studenter, lærerutdannere og forskere.

Krumsvik, Rune Johan (red.) / Kvalitativ metode i lærerutdanninga                                                 37.17 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245027662, 220 s., hæftet, kr. 461,00 / 368,80

“Kvalitativ metode i lærarutdanninga” er ei metodebok som rettar merksemda mot korleis ein som 
lærarstudent kan utvikle ein heilskapleg forskingsdesign innanfor kvalitativ forskingsmetode.
Boka byggjer særleg på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning og Lærerutdanning 
2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, som legg vekt på kor viktig god 
metodekompetanse er hjå morgondagens lærarar.
Boka byr både på eit teoretisk og eit metodologisk grunnlag for kvalitativ forskingsdesign og nyttar ein 
del praksisnære casar og døme for å gjere stoffet meir relevant for lærarstudentar. I nokre av kapitla er 

det også lagt vekt på å kontrastere kvantitativ og kvalitativ forsking, nettopp for at lærarstudenten lettare skal forstå eige-
narten ved kvalitativ metode og dei moglegheitene og avgrensingane metoden gir.
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Flaten, Kirsten / Barnehagebarn og angst  (2.utg.)                                                                    37.24 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205525115, 216 s., hæftet, kr. 433,00 / 346,40

Vet du hva som kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? 
Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?
Med barnehagen som ramme gir denne boken deg et innblikk i hva angst er, og hvordan ulike typer 
angst arter seg. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir handlingsrom for å forebygge 
og redusere angsttendenser hos barn. Barnehagebarn og angst gir deg verktøyene for å handle. 

Spernes, Kari / Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse : teoretiske og praktiske perspektiver  
(2. utg.)                                                                                                                                  37.24 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205525252, 272 s., hæftet, kr. 433,00 / 346,40

Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstill-
inger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boka gir innhold 
til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det 
flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan in-
nebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen.

«Flerkulturell barnehage» er et begrep som ofte brukes for å fortelle at barnehagen har et visst antall barn med innvan-
drerbakgrunn. Forfatterne peker i denne boka på at en flerkulturell barnehage ikke «gjør seg selv». Barnehagen må 
aktivt møte mangfoldet, noe som krever flerkulturell kompetanse i personalet.

Tøssebro, Jan (red.) / Hverdag i velferdsstatens bofellesskap                                                        38  
Universitetsforlaget, ISBN 9788215032382, 288 s., hæftet, kr. 484,00 / 387,20

Mange funksjonshemmete bor i kommunale bofellesskap, særlig de som har store behov for tje-
nester. Denne boformen vokste fram for utviklingshemmete i 1990-åra, og har blitt vanlig også for 
personer med psykiske vansker eller omfattende bevegelsesvansker. Kommunale bofellesskap har 
blitt vår tids alternativ til institusjoner, men de skal ikke ligne institusjonene, verken i beliggenhet, 
utforming eller omsorgsform. Bofellesskapene er noens hjem og andres arbeidsplass - med de 
utfordringene og dilemmaene det medfører. Boformen vokste fram i kjølvannet av ambisiøse velferd-
spolitiske mål, med stikkord som normalisering, gode levekår, integrering, selvbestemmelse og et 

aktivt voksenliv på linje med andre. Boka handler om hvordan disse idealene realiseres i hverdagen til de som bor i slike 
bofellesskap i dag. Den er resultat av prosjektet “Omfattende tjenester i andres hjem”, et samarbeid mellom forskere ved 
NTNU Samfunnsforskning, Nord Universitet og NTNU, ledet av Jan Tøssebro. 

Dyrendal, Asbjørn / Hva er konspirasjonsteorier                                                                          39 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029931, 156 s., hæftet, kr. 235,00 / 188,00

Det er nødvendig å kjenne konspirasjonstenkningens mekanismer for å forstå mange av historiens 
mørkeste hendelser. Men også for å forstå samtiden: konspirasjonsteorier gjennomsyrer for eksem-
pel verdensbildet til massemorderen fra 22. juli 2011. Konspiratoriske fiendebildekonstruksjoner har 
blitt brukt som mobiliseringskraft i Putins Russland, i Erdogans Tyrkia og senest i den amerikanske 
valgkampen.
Vi finner konspirasjonsteorier i hverdagslivets mistroiske ryktespredning, de dukker ustanselig opp 
i populærkulturen og påtreffes innenfor hele det politiske spekteret. De brukes av mennesker i alle 

inntektsgrupper og på alle utdanningsnivåer. Noen tror imidlertid oftere og sterkere på dem enn andre. Hvorfor gjør 
de det? Utbredelsen av konspirasjonsteorier i samfunnet varierer også over tid. Hva får den til å øke? Dette er blant 
spørsmålene som behandles. Forfatterne trekker inn kunnskap fra ulike disipliner som psykologi, historie, religionsviten-
skap, litteraturteori og sosiologi. 
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Hagerman, Maja / Trådarna i väven : på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige                    39 
Norstedts, ISBN 9789113089232, 311 s., indbundet, kr. 285,00 / 228,00

“Svenskt kulturarv kan man tänka på som ett slags mentalt universum. Ett inre landskap av berättande 
som ständigt förändras, från mormors läsning i folkskolans läsebok till digitalt berättande idag.
Jag har runt om i landet mött människor som berättar om sina hemtrakter. Vid kulturföreningar, bygde-
gårdar, bibliotek och museer har de visat mig minnen de vårdar och historier de håller vid liv. Jag 
har sett gåtfulla kvarnstenar i skogen i Malung i Dalarna, hur man tolkar mångtydiga hällristningar 
på klippor i Bohuslän eller tillverkat mekaniska räknemaskiner i Facit-fabriken i Åtvidaberg. Jag har 
häpnat över björnen inne på biblioteket i Dorotea i Västerbotten och hur man byker tvätt i en isvak i 

februari på Tvätterimuseet i Huddinge.”
Maja Hagerman

Hodne, Ørnulf / Jørgen Moe og folkevisene    39 
Novus Forlag, ISBN 9788283900149, 420 s., indbundet, kr. 518,00 / 414,40

Til forskjell fra folkeeventyrene har Jørgen Moes pionerarbeid med å samle og studere norske 
folkeviser vært lite kjent. Det skyldes ikke minst at renskriftene av ballade.oppskriftene hans fra 
1840-årene i flere tiår befant seg “gjemt og glemt” i kjelleren til Universitetets faginstitutt på Blindern 
som en del av professor Knut Liestøls enestående balladearkiv med renskrevne tekster, og bare i liten 
grad var blitt brukt og publisert av andre .forskere. Men i begynnelsen av 2018 ble dette arkivmate-
rialet flyttet tilbake til Norsk Folkeminne.samlings kopiarkiv på instituttet (Institutt for kulturstudier og 
orientalske språk), der renskriftene til hans øvrige viseopptegnelser lå arkivert, - stev, barneviser, san-

gleker m.m. Dermed lå forholdene til rette for å utgi - for første gang - en komplett og lett leselig oversikt over hele Moes 
omfattende visesamling. Boka gir også god plass til å belyse hvordan han gjennomførte viseprosjektet og hvilke vansker 
han møtte. Men bildet av hans engasjerte befatning med våre fokeviser blir ikke fullstendig uten å ta med de reiseinnbe-
retninger, folkelivsskildringer og tekststudier han skrev; et par av dem er ikke trykt siden 1877. Alle seks står i hans samlede 
skrifter som utkom dette året, og trykkes nå som et faksimiletillegg til denne boka. De er kulturhistoriske perler som fortjen-
er å bli trukket fram og få nye lesere i en tid med stor interesse for norsk folkediktning. 

Wramén, Marko T. / Med tåg genom Europa : 470 tips och sju rutter                                            41 
Roos & Tegnér, ISBN 9789188743299, 175 s., hæftet, kr. 306,00 / 244,80

I “Med tåg genom Europa” skildras sju utvalda både spännande och vackra tågsträckor med tips på 
exakta rutter, tåg och byten men också sevärdheter och restauranger på resmålen. Boken ger dig 
också massor med handfasta tips om hur och var du enklast planerar och bokar sådant som tågbil-
jetter, platsbiljetter och sovvagnar. Vilka appar är bäst att använda till vad? Vilka bokningssidor på 
webben? Finns det fysiska resebutiker som kan hjälpa till? Du får också tips om hur du kan packa 
smart, vad som är fiffigt att ha med sig och hur du reser säkert.    
Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén är professionella resejournalister och författare. Tillsam-
mans har de gjort hundratals resereportage runtom i världen och skrivit sju reseguideböcker. 

Fägerlind, Ann-Charlotte / Småländska gårdsbutiker & kaféer : innehåller recept från alla 
gårdar & kaféer                                                                                                                  45.8 
Småland Isaberg Förlag, ISBN 9789185089093, 192 s., indbundet, kr. 390,00 / 312,00

Vägarna leder oss ännu en gång genom ett historiskt landskap som påminner om svunna tider då Nils 
Dacke ledde det stora upproret mot Gustav Vasa. Dagens Småland präglas också av driftiga och 
målmedvetna människor som brinner för sina intressen och är beredda att arbeta hårt för sina dröm-
mar. Allteftersom vägarna ringlar sig djupare in i det småländska landskapet, förbi glittrande sjöar, 
gömda gårdar och röda hus med vita knutar, blandas arbetsandan med ett rofyllt lugn. I Småländska 
gårdsbutiker och kaféer bjuds vi in till människor och platser som låter oss smaka på och njuta av 

det de tycker är deras del av Småland. På borden i de vackra trähusen serveras isterband med stuvad potatis, småländsk 
ostkaka och mandeltårta. Resan kryddas med en inspirerande blandning av recept och bilder från ett Småland som blandar 
gamla traditioner med nya influenser.
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Svensson, Mikael / Vänern : upplevelser vid vatten                                                                 45.8 
Vänern Votum & Gullers Förlag, ISBN 9789188435835, 224 s., indbundet, kr. 416,00 / 332,80

I den här boken får vi möta Vänern och de många kommuner som omger vårt innanhav. Med vackra 
bilder och ett personligt samtal med naturen och människorna på dessa platser tar Mikael Svensson 
och Anna Säfsten med oss på en fascinerande resa genom städer, skogar, berg och vatten och års-
tider. Vi ser Karlstad från brädan i vattnet, upptäcker Gullspång från kajaken och cyklar mot toppen 
av Kinnekulle. Vi besöker Läckö slott, tar en promenad i Säffle och hittar de bästa badplatserna ute på 
öarna.
Kommunerna som omger Vänern har var och en sin särart, samtidigt som alla är formade av sin speci-

fika närhet till den stora sjön. 

Johnson, Anders / Made in Sweden : from ABBA to zigzag rule                                                60 
Näringslivshistoria, ISBN 9789198482812, 146 s., hæftet, kr. 348,00 / 278,40

Sweden is one of the world s most globalised countries with a strong tradition of promoting internation-
al free trade and other international connections. Sweden s technologically advanced industry and its 
capacity for innovation in many different fields has helped make exports of goods and services become 
an important part of its economy.
In this book, author and business historian Anders Johnson describes a number of successful Swedish 
innovations. It s about products, corporations and individuals but also about ideas and phenomena. 
What they all have in common is having their origins in Sweden while also leaving their mark far be-

yond its borders.

Hauken, May Aasebø / Prosjektutvikling i helsetjenesten : lang-kort er bedre enn kort-lang          61 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245019087, 176 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

Hva er et prosjekt, og hvordan skrive en prosjektbeskrivelse? Boken gir et praksisnært svar på 
spørsmålene med konkrete prosjekteksempler fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Hovedtanken 
er å vektlegge oppstarten i prosjektarbeidet hvordan et prosjekt planlegges og utvikles. Bokens første 
del gir en grunnleggende innføring i hva et prosjekt er. Andre del gir en konkret innføring i utvikling av 
og innholdet i en prosjektbeskrivelse. Forfatteren gir råd og tips om hvordan man kan gå fram i denne 
fasen. Boken er lettlest, og forfatteren kommer med klare råd for hele utviklingsprosessen. Målgruppen 
er helse- og sosialfaglig personell som vil arbeide prosjektbasert, ledere som skal vurdere prosjekter, 

og studenter i helse- og sosialfag. May Aasebø Hauken er sykepleier med doktorgrad i helsefremming. Hun har lang klin-
isk erfaring innenfor kreftomsorg og 20 års erfaring med utvikling, gjennomføring, evaluering, veiledning og undervisning i 
prosjektarbeid.

Allen, Davina / Sykepleiernes usynlige arbeid : organisering av sykehus og pasientomsorg     61.7 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245025569, 204 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Sykepleie blir vanligvis forstått som et omsorgsyrke, men samtidig har sykepleiere mange flere op-
pgaver enn å drive pasientomsorg. De er ansatt ved mange typer institusjoner, og det blir sagt at de er 
limet i helsevesenet. Likevel er organiseringsarbeidet deres i stor grad usynlig og ukjent for folk flest. 
På grunnlag av omfattende observasjonsforskning fra arbeidshverdagen på sykehuset ønsker Davina 
Allen med denne boken å kaste nytt lys over sykepleiernes samfunnsbidrag. “Sykepleiernes usynlige 
arbeid” vil være av interesse for forskere og studenter på en rekke felt, blant annet sykepleie, medisinsk 
sosiologi, organisasjonsvitenskap og helseledelse. Davina Allen er sykepleieforsker og medisinsk sosi-

olog. Hun er professor og nestleder ved School of Health Care Services ved Cardiff University og professor II ved Senter for 
omsorgsforskning ved NTNU Gjøvik og Faculty of Nursing ved University of Alberta i Canada. 
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Sjödin, Meta / Hästar och hästfolk : från Hälsingland                                                          63.61 
Vänern Votum & Gullers Förlag, ISBN 9789188435828, 192 s., indbundet, kr. 369,00 / 295,20

Hälsingland har en lång tradition av gemenskap med häst, både i arbete och på fritid. Härifrån kom-
mer många berömda travkuskar och ryttare, som Stig H Johansson, Sören Nordin och familjen Ham-
marström.
I “Hästar och hästfolk från Hälsingland” berättar Meta Sjödin i ord och bild om människor som lever 
nära hästen, hur det var på hästkarlarnas tid och hur hästlivet ser ut i dag när ridning utgör den näst 
största ungdomssporten i landet och 90 procent av de aktiva är tjejer. Kontakten med hästen kan vara 
skillnaden mellan att orka kliva upp ur sängen eller inte och är en relation som blivit livsviktig friskvård 

för människor i olika åldrar.
Med vackra bilder och intressanta berättelser lyckas Sjödin sammanfatta hästens stora betydelse och ge oss en inblick i 
denna fascinerande värld.

Berggren, Jan / Bromma : upp och ner, nu och då                                                             65.83 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319560, 250 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

1936 invigdes Sveriges största och modernaste flygplats: Bromma Flygplats. På den tiden en glest be-
byggd del av ett växande Stockholm. Sedan dess har flygplatsen efter hand blivit något av en ö i en allt 
tätare bebyggelse. Framtiden är oviss. Här berättas flygplatsens historia, alltifrån planering, arkitekt-
förslag och vad som hänt under decenniernas gång. Bromma flygplats har en känslomässig betydelse 
för resenärer, flygentusiaster och kulturhistoriker, men ger inte riktigt samma positiva återsken hos 
närboende i villor och flerfamiljshus.
I den här välillustrerade boken får läsaren följa arkitekten som blev utsedd i byggprocessen, hur åren 

före, under och efter andra världskriget såg ut, hur flygtull och smuggling skedde, hur Bromma användes som krigsflygfält 
och hur kurirflyget fungerade. Vilka större personligheter som landade här, hur mat serverats och vad som skedde när 
charterflyget inleddes. Vilka faciliteter som erbjöds resenärerna och vilken typ av passagerarplan som använts. Allt finns 
beskrivet och dokumenterat i text och bild.

Giertz, Martin / Så bodde officerarna : tidlösa typhus                                                               71 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318556, 144 s., indbundet, kr. 418,00 / 334,40

“Så bodde officerarna” handlar om arkitektur, byggnadsvård och tidslösa typhus, de flesta med sexde-
lad planlösning. Boken skildrar också officerarnas familjer och deras ekonomiska och sociala villkor, 
som visar den rotlöshet och osäkerhet som präglade yrket.
1700-talets främsta arkitekter Hårleman, Palmstedt och Carlberg fick i uppdrag av Kungl. Maj:t att rita 
boställen åt kaptener, ryttmästare och majorer. Genom att ritningarna finns bevarade kan vi i detalj 
följa arkitekternas tankar bakom de bostadskonventioner som påverkat oss. Dessa hus från 1700-talet 
har präglat svensk arkitektur in i modern tid: sparsmakat och enkelt, en föregångare till senare tids 

funktionalism.

Kwok-kan, Tam / Ibsen, power and the self : postsocialist Chinese experimentations in stage 
performance and film    77 
Novus Forlag, ISBN 9788283900170, 202 s., hæftet, kr. 397,00 / 317,60

This is a study of how theatre and film artists in China, including Hong Kong, explore new visions 
of Ibsen that go beyond the socialist paradigm of treating Ibsen’s characters, particularly Nora, Dr. 
Stockmann and Peer Gynt, as personifications of political discourse and class theory, with the self being 
reduced to ideological abstractions.
Since China’s opening up in 1978, new theatre styles and new concepts of femininity have entered Chi-
na and have given theatre artists new frameworks for revisioning the self in psychoanalytic dimensions 

and in relation to power and subjection. Ibsen has become a site of experi.mentation with traditional Chinese theatre aes-
thetics and stage design, as well as a testing ground for political and cultural representations of the female body in dance 
and opera. A visionary figure, Ibsen signifies the experi.mental and the non-traditional in China today.
Other than critical analyses, the book contains rare materials from the author’s private collection, such as photographs and 
archival records of Ibsen performances on the Chinese stage, that are made available to the public for the first time. 
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Zilli, Anna / Drottning Kristinas sångerskor : en omvälvande kraft i Roms musikliv 1655-1689   78.9 
Nordic Academic Press, ISBN 9789188661746, 184 s., indbundet, kr. 273,00 / 218,40

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i stadens 
dynamiska musikliv. Hon stöttade musiker och kompositörer och bidrog till att göra Rom till ett av 
Europas viktigaste musikaliska centrum. Vid hennes hov i Riariopalatset samlades kulturpersoner för 
konserter, debatter och recitationer bland dem tidens ledande tonsättare som Giacomo Carissimi, Ar-
cangelo Corelli och Alessandro Scarlatti. 
Anna Zilli berättar särskilt om de sångerskor som åtnjöt drottningens beskydd och beskriver deras 
professionella och privata liv. Genom Kristina fick många av dem möjlighet att uppträda på den första 

offentliga teatern i Rom, Tordinona ett operahus initierat av drottningen som invigdes 1671. Tack vare Kristina kunde alltså 
kvinnor under en tid framträda på publika scener i katolska kyrkans Rom, något som både tidigare och senare var otänk-
bart. 
Anna Zilli belyser Kristinas skicklighet som kulturentreprenör och hur hon satte avtryck i staden. Tordinona var en ny-
ckelscen, men drottningens värv märktes även hos förmögna adelsfamiljer och i Palazzo Riario, som under Kristinas tid 
utvecklade sig till ett livaktigt kulturhus. 

Vold, Tonje / Å lese verden : fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og 
økokritikk    81 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031231, 461 s., hæftet, kr. 531,00 / 424,80

Nerven i denne boken er en grunnleggende tro på litteraturens betydning. Verdensbilder oppstår og 
kollapser i litteraturen, tankemønstre rakner. “Vi må lese litteratur på tvers av nasjoner og kontinenter, 
for å lese verden og forstå vår egen plass i den”, skriver Tonje Vold.   
Men hva skal vi lese og hvordan? Denne boken inviterer leseren inn i en rik litteratur med afrikansk 
og skandinavisk tyngdepunkt: fra «Robinson Crusoe» og “Mørkets hjerte” til “Tante Ulrikkes vei”, fra 
“Mønsteret rakner” til “Nervous Conditions” og “The Cry of Winnie Mandela”, fra “Den afrikanske 

farm” til “Vide Sargasso”, “Mersault-saken” og “Yahya Hassan”.   
Tonje Volds lesninger tematiserer makt, motstand og frigjøring, nasjonal identitet og rasisme, kanon og avkolonialisering, 
kjønn og klimakrise. “Å lese verden” viser hvordan litterære verk og litteraturteori utfordrer våre forestillinger om hvor vi 
hører til, hvem vi er og hvordan vi bør forstå verden. 

Kjölstad, Torbjörn / Den ensamme resenären : om diktaren Bertil Malmberg                           81.7 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319546, 450 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Det här är en bakgrundsteckning, ett porträtt av ett “eget” författarskap, av författarens kast mel-
lan djupa personliga kriser, sammanbrott och vårdinsatser å ena sidan och å den andra diktaren, 
resenären, aristokraten med lyrisk skaparkraft och mänsklig skröplighet.
Bertil Malmberg föddes 1889 i Härnösand, valdes in i Svenska Akademien 1953 och dog 1958. Genom 
att han bodde och verkade i München 1917-1926 fick han en djup förankring i den tyska kultursfären. 
Han kom även att tillhöra Oxfordrörelsen under en tid och hade särskilt då en nära kontakt med Sven 
Stolpe. Malmberg var en komplicerad personlighet plågad av inre konflikter och ensamheten förblev 

hans livs och författarskaps signum.
Kjölstad ger i Den ensamme resenären den personliga bakgrunden till Malmbergs författarskap. Kjölstads kommentar till 
dikterna, essäerna, hans övriga verk, belyser hur Malmbergs liv gestaltar sig och återspeglas i dessa.
Torbjörn Kjölstad är fil.lic. i historia, universitetslektor, bibliotekschef m.m. 

Ambjørnsen, Ingvar / Ekko av en venn : en Elling-bok                                                                   85 
Cappelen Damm, ISBN 9788202625139, 313 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Endelig er Elling tilbake! Like sår og morsom som alltid. Han har flyttet inn i en sokkelleilighet hos en-
kefru Annelore Frimann-Clausen på Grefsen i Oslo. Dette er Ingvar Ambjørnsens femte bok om Elling. 
Den står ikke tilbake for noen av de andre, tvert imot er det en helt nydelig og gripende skildring av et 
ensomt menneske, som svært mange vil kjenne seg igjen i. 
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Berg, Øyvind / Roseromanen 85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249520763, 267 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

“Det sies at rabbi Löw, den store kabbalisten i Praha, levde et så plettfritt liv at Døden ikke kunne 
trenge inn i ham - inntil den kledde seg i roseduft. Hvis jeg ble utsatt for samme livskur, og hvis jeg var 
sårbar for slike duftgifter, ville jeg ha strøket med hundrevis av ganger hver eneste dag i flere tiår”. En 
forbytting fant sted på Røde Kors’ fødeklinikk den dagen vår rosedyrker kom til verden. Sine første år 
tilbrakte han hos en jødisk familie som kalte ham Jacob, mens hans unaturlige bror, den mørkhårede, 
egentlige Jacob, var opphav til tvil om den blonde morens troskap. Da feilen oppdages fem år senere, 
blir de to guttene prompte ekspedert til hvert sitt biologiske opphav og gis sitt opprinnelig tiltenkte 

navn.

Hovden, Magne / Cirkus                                                                                                         85 
Cappelen Damm, ISBN 9788202621186, 317 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Den selvsentrerte forretningskvinnen Lise får en dag uventet besøk i bedriften hun jobber. En klovn fra 
det omreisende Cirkus Fandango har kommet for å overbringe budskapet om at hennes hittil ukjente 
onkel er død. Onkelen, selveste sirkusdirektøren, har testamentert alt han eier til Lise. Men på én 
betingelse: Hun må fullføre fem forestillinger som sirkusdirektør for at arven skal bli gyldig. Lise ser en 
gyllen mulighet til å tjene noen raske penger og legger ut på en reise som åpner opp en helt ny verden 
av tradisjoner, begeistring og samhold. Etter hvert blir hun tvunget til å ta noen avgjørende valg.
Forfatteren av Sameland har skrevet en humoristisk og original fortelling - en roman det er umulig ikke 

å like.

Loe, Erlend / Dyrene i Afrika                                                                                                 85 
Cappelen Damm, ISBN 9788202622633, 336 s., paperback, kr. 199,00 / 159,20

Fem enkeltpersoner - en tannlege, en biolog, en filmklipper, en forfatter og en politietterforsker - kjen-
ner dragninger og tilbøyeligheter de ikke forstår hvor kommer fra.
De gjennomgår en radikaliseringsprosess og forstår etter hvert at dersom verden skal overleve, må 
noen gå i bresjen.
“Dyrene i Afrika” er en historie om avmakt, aktivisme, avvik og tøylesløst begjær. 

Loe, Erlend / Helvete                                                                                                              85 
Cappelen Damm, ISBN 9788202639877, 132 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Nyskilte Rakel har flyttet fra enebolig til rekkehus og har barna i oddetallsuker.
I partallsukene har hun mye tid, og en dag bestemmer hun seg for å gå løs på hageflekken med den 
litt rustne spaden som står i skjulet. Ikke før har hun begynt å grave, så støter hun på en lem som viser 
seg å føre lukt til helvete.
Med umiskjennelig loesk blikk og humor blir vi med på en reise inn i mørkets hjerte.
Illustrert av Kim Hiorthøy. 

Sand, Maria / Malurtveien 10 : roman                                                                                     85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249520770, 266 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

De voksne i Mis familie krangler og elsker og forlater hverandre og trygler om tilgivelse. Hver søndag 
leser morfar katekismen hjemme i Malurtveien, hvor Mi bor når moren er på turné. Mis far har stilt 
klokka etter Amerika-tid, han venter på telefon fra Hollywood.
Mi er forberedt på katastrofe. Hun har vokst opp med fortellingene om ulykke, den slo inn i familien på 
1920-tallet da Mis oldemor var nygift, og har ikke sluppet taket siden. Man må passe seg for bilene, 
for vannet, aldri se fremmede i øynene.
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Alfvén, Inger / Tvilling                                                                                                              87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100177775, 238 s., indbundet, kr. 353,00 / 282,40

Pi är död, och hennes tvillingsyster Lollo minns henne, den framstående fotografen, med värme och 
stolthet. De stod ju varandra så nära, trots de drastiska olikheterna i livsval och personlighet. Pi valde 
bort “kvinnligheten” för äventyr och faror, Lollo skaffade sig en trygg utbildning, man och barn och 
en tillvaro utan utmaningar. Men hennes minnen växer efter hand till en dramatisk urladdning av 
motsägelsefulla känslor, av kärlek och hat, beroende och avståndstagande. Och till sist ett upprört 
äckel inför systerns råa språk, hennes påstådda frihet som visar sig dölja hemligheter och svek.Inger 
Alfvéns explosiva nutidsskildring är en mångtydig berättelse om två ytterst sammansatta kvinnor. Den 

ena den andras frånsida.

Bergdahl, Olivia / Barnet : en sonettkrans 87 
Ordfront, ISBN 9789177750727, 33 s., hæftet, kr. 334,00 / 267,20

Att konstruera en sonett är ett komplicerat poetiskt arbete med strikta regler kring rimflätning och takt. 
Att konstruera en sonettkrans 15 sonetter där den avslutande mästarsonetten består av första raden i 
var och en av de 14 andra, samt att slutraden i varje enskild sonett också inleder den efterföljande är i 
princip omöjligt. Ändå är det vad Olivia Bergdahl gjort.
Resultatet är feministisk utvecklingsroman i kortformat. En text som vill berätta om hur det är att växa 
upp, men också att möta en värld som inte låter alla infria sina drömmar, som att bli: sjöman och cow-
boy, musiker, artist! Och delfinskötare och målvakt i IFK, eller brandman, bonde, ett eget kontor, visst 

sade jag författare och nån sade journalist, publiceras i the guardian, die zeit, le figaro!

Hagberg, Mattias / Skallarna : ett slags roman                                                                         87 
Atlas Bokförlag, ISBN 9789173895835, 251 s., indbundet, kr. 374,00 / 299,20

I centrum för Mattias Hagbergs fjärde roman står en författare som förlorat tron på litteraturen. Han 
har brutit kontakten med gamla vänner och isolerat sig i sin lägenhet. Så får han ett paket på posten, 
med ett foto som föreställer sex kranier. Han har ingen aning om var det kommer ifrån eller vem som 
skickat det. Här börjar en resa mot nordligaste Sverige och en plats som ingen vill besöka. Är han en 
okänd civilisation på spåren? Eller har hans liv förvandlats till en gotisk roman? “Skallarna” är en udda 
spänningsroman med gotiska inslag. Den handlar om litteraturens möjligheter och omöjligheter. Men 
framför allt är den en kärleksförklaring till fantasin och mystiken.

Keysendal, Yrsa / Friläge                                                                                                        87 
Brombergs Bokförlag, ISBN 9789178090266, 223 s., indbundet, kr. 325,00 / 260,00

Anna och Linda växer upp på samma gård. De delar på dagarna, gungorna och sover på varsin sida 
om samma vägg. De delar också erfarenheten av att växa upp med en förälder. Anna bor med sin 
mamma och Linda med sin pappa.
De vet allt om varandra. Men så en dag börjar något förändras. Något går sönder som är omöjligt att 
laga. Många år senare sitter Anna i en bil och kör fortare än hon trodde var möjligt. Där finns ingen 
riktning, där finns tusen riktningar. Och ligger inte utom kontroll farligt nära full kontroll? 
“Friläge” är en berättelse om hur vi gör avtryck i varandra för alltid. Hur vi blir till i en annan männi-

skas blick och formas av dem vi älskar. Hur vi finns kvar oavsett hur mycket vi skadar varandra och gör allt i vår makt för 
att radera varandra ur våra liv. 

Lundell, Ulf / Vardagar 2                                                                                                          87 
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146235897, 672 s., indbundet, kr. 377,00 / 301,60

Med Vardagar (2018) gjorde Ulf Lundell en kritikerrosad återkomst som författare. Vardagar 2 är hans 
dagboksurval från 2018.
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Luuk, Martin / Elkomikern : roman                                                                                          87 
Natur & Kultur, ISBN 9789127150584, 165 s., indbundet, kr. 340,00 / 272,00

Lars Fureskär är Elkomikern, Skaras störste son.
Lars väljer tidigt en egen bana i livet. Inspirerad av Nikola Tesla, Thomas Edison och Luigi Galvani; 
Isadora Duncan, Buster Keaton och Charlie Chaplin smälter han samman vetenskap och underhållning 
till en enmansföreställning som världen aldrig tidigare har skådat. Genom att leda elektricitet gen-
om kroppen kan han dansa, studsa och sväva över scenen i ett fyrverkeri av färger och explosioner. 
I kulisserna ständigt påpassad av sin storebror Lennart, som med oro får se sin bror bränna sönder 
hjärnan till ett svart nystan.

En komisk och samtidigt vemodig berättelse om ett brödrapar som går från genombrott till framgång till nederlag på 
ändlösa turnéer genom Sverige.

Malmquist, Tom / All den luft som omger oss   87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100178161, 281 s., indbundet, kr. 361,00 / 288,80

Bland porslinet i vindsförrådet hos sina föräldrar hittar Tom en gammal tidningsnotis om ett ouppklarat 
mord på en ung man, Mikael K. Han kastas tillbaka till sina barndomsår i Huddinge och bestämmer 
sig för att ta reda på mer om denna händelse. Vem var Mikael K? Varför dödades han? Sökandet blir 
också Toms konfrontation med sitt förflutna.

Montelius, Magnus / Åtta månader                                                                                          87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100176228, 449 s., indbundet, kr. 340,00 / 272,00

Efter ett tips avslöjar journalisten Nina Wedén utrikesministern som sexköpare. När den karismatiske 
men oprövade Jacob Weiss utses till ny minister blir Nina till sin förvåning hans pressekreterare. Runt 
Weiss cirkulerar såväl rykten som tvivelaktiga medarbetare och när en chefstjänsteman hittas hängd 
inser Nina att något är fruktansvärt fel. Och spåren leder mot hennes egen hemliga källa.

Rudberg, Denise / Det första chiffret                                                                                      87 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137152615, 272 s., indbundet, kr. 353,00 / 282,40

Tre unga kvinnors liv förändras för alltid i andra världskrigets Stockholm.Året är 1940. Samtidigt som 
hotet från Nazi-Tyskland växer sig starkare förenas tre kvinnor: Signe flyttar från landet till storstaden. 
Elisabeth säger upp sig från sitt jobb under dramatiska omständigheter. Iris flyr från Estland med sina 
två söner. De väljs ut av regeringen för att genom signalspaning knäcka tyskarnas kod. I en tid då 
ingen vet var man har den andre och där farliga män med tveksam moral verkar i det fördolda, blir 
Signe, Elisabeth och Iris livsviktiga för rikets säkerhet.”Det första chiffret” utgör del ett i en spännande 
serie i samma anda som “Hidden Figures” och “Bletchley Circle”. Mitt under brinnande krig, bland 
spioner och fiender, är vänskap och lojalitet avgörande. 

Stridsberg, Sara / Kärlekens Antarktis                                                                                     87 
Bonnier Pocket, ISBN 9789174297805, 313 s., paperback, kr. 99,00 / 79,20

”Och det var juni, det var månaden för att försvinna, månaden för att bli hittad i stycken, månaden för 
att förlora sitt huvud, sin tunga och sitt kön.” En kort stund har hon funnits i världen, med dess begär, 
längtan och fruktan. Tills någon valde att släcka hennes liv och sprida hennes kroppsdelar i landska-
pet. Men barnen finns, som en gång var hennes, Valle och Solveig, som har omhändertagits av myn-
digheterna och placerats någonstans längs Sverigekartan. Och föräldrarna Raksha och Ivan fortsätter 
att finnas, irrande genom Stockholm och den dödas förlorade värld. Och dödsögonblicket finns, det tar 
aldrig någonsin slut. 
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Svensson, Amanda / Ett system så magnifikt att det bländar                                                              87 
Norstedts, ISBN 9789113083216, 548 s., indbundet, kr. 373,00 / 398,40

Hur långt ifrån varandra kan en familj komma innan den upphör att höra ihop? Amanda Svenssons nya 
roman “Ett system så magnifikt att det bländar” är en stor familjeberättelse om tre syskon som försöker 
nå varandra i en värld som blivit alltmer splittrad.
Sebastian, Clara och Matilda är trillingar, uppvuxna i Lund men nu skingrade på olika platser i 
världen. De har alltid haft en knepig relation till varandra, framför allt de två systrarna, och när en 
tragisk händelse inträffar glider de isär.
Tjugofem år efter att trillingarna fötts: En ung kvinna hänger sig i en dörrkarm. En mamma möter 

djävulen på en kolonilott i Lund. Sebastian reser till London, Clara till Påskön och Matilda till Västerbotten. Sedan blir allt-
ing plötsligt väldigt komplicerat.

Yousefi, Daniel / Den åttonde kontinenten                                                                                87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100179458, 118 s., indbundet, kr. 328,00 / 262,40

Den åttonde kontinenten är en plats som inte finns, men där miljontals människor på flykt ändå befinner 
sig. Daniel Yousefis debut är en dokumentär-poetisk skildring av flyktingkrisen där avskalat poetiska 
bilder blandas med intervjuer, samtal och reportageliknande berättande från flyktingläger i södra 
Europa. De personliga historierna, såväl flyktingens som volontärens, vävs samman. Tillsammans bildar 
de olika rösterna ett rop, en vädjan.

Zimmerman, David / Ljus och strålning                                                                                     87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100177652, 91 s., indbundet, kr. 219,00 / 175,20

Ljus och strålning rör sig kring en sjuk fars upplösning i världen. Den utspelar sig under en vår och en 
sommar, främst mellan fadern och hans son. Ingen av dem lyckas formulera sig inför döden och det 
meningsförfall som inträffar när en central del av ens liv ringas in, angrips och raderas. Aprils livsvilja 
och sjukdomens dödsvilja är delar av samma natur. 

Johansson, Sverker / På spaning efter språkets ursprung                                                            89 
Natur & Kultur, ISBN 9789127148659, 397 s., indbundet, kr. 307,00 / 245,60

Hur blev människan med språk? Var, när och varför bör jade vi tala? Det är en av historiens stora 
gåtor. Än är vi långt ifrån en lösning, men med hjälp av så olika vetenskaper som arkeologi, neurologi, 
lingvistik och biologi kan vi numera dra några slutsatser, avfärda vissa äldre hypoteser och uppställa 
nya frågor.
Med entusiasm och sakkunskap lotsar Sverker Johansson läsaren genom en djungel av ledtrådar och 
teorier. Sök andet efter språkets ursprung börjar många miljoner år tillbaka i tiden, då dagens apor och 
människor gick skilda evolutionära vägar. Det slutar vid den punkt dit det går att härleda förlagorna 

till de språk som talas i dag, det vill säga för omkring fem tusen år sedan. 

Wikander, Ola / Ett hav i mäktig rörelse : om de semitiska språken                                      89.94 
Norstedts, ISBN 9789113075082, 221 s., indbundet, kr. 285,00 / 228,00

För ett antal tusen år sedan började en spridning som skulle ha ojämförlig betydelse inte bara för ett av 
jordens mest kulturellt inflytelserika områden, utan också för världens språk- och religionshistoria. Den 
semitiska språkfamiljen började spridas över Främre Orienten - den familj som omfattar hebreiskan, 
arabiskan, arameiskan, akkadiskan och fornetiopiskan, men också mindre bekanta språk som ugaritis-
ka, sabeiska och sam’aliska. På semitiska språk skrevs den Hebreiska Bibeln, Koranen, Gilgameshepo-
set och Tusen och en natt. Språken har dominerat Sydvästasien i mer än fyratusen år, och i dag är de 
ett världsarv, från det Gamla Israel till Mesopotamien, de arabiska öknarna och dagens Sverige.
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Seland, Eivind Heldaas / Globalhistorisk atlas                                                                         90 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202634858, 189 s., indbundet, kr. 455,00 / 364,00

“Globalhistorisk atlas” forteller menneskenes historie de siste 50 000 årene, med utgangspunkt i sytti 
kart med tilhørende korte artikler.
Boka formidler det som har skjedd i fortiden som globalhistorie - det vil si med hele verden som geo-
grafisk ramme - og med vekt på det som er felles, det som knytter sammen og det som skiller ad, både 
på tvers av tid og geografi. Kartene er organisert ut fra fire globalhistoriske kjernetemaer:
Forholdet mellom mennesker og natur. - Kontakt mellom ulike deler av verden. - Statsdannelser, imper-
ier og imperialisme. - Rikdom og fattigdom i verdenssamfunnet. 

Blakkisrud, Dag / Sjøfartsbygningen 1915-2019 95.3 
Dreyers Forlag, ISBN 9788282654562, 155 s., indbundet, kr. 539,00 / 431,20

Sjøfartsbygningen i Oslo er et resultat av én manns dristige plan: å samle hele sjøfartsnæringen til ett 
miljø. Med denne planen skapte Eivind Eckbo et kraftsenter for økonomisk utvikling og bidro til at ship-
ping ble styrket som bærebjelke i norsk økonomi. Sjøfartsbygningen sto ferdig i 1915 som byens største 
og mest avanserte i sitt slag. De første leietakerne var rederier, skipsmeglere og Norges Handels- og 
Sjøfartstidende. Bak Sjøfartsbygningens murer har store planer blitt lagt, virksomheter blitt startet og 
bygget opp - noen til varig suksess, andre til undergang og konkurs. Her har eliten i næringsliv og 
politikk funnet sammen for å bidra til vekst og økonomi i den unge staten Norge, og denne boken 

forsøker å gi et bilde av Sjøfartsbygningen og dens byggherre.
Advokat Eivind Eckbo (1873-1966) var et eventyr av en personlighet. Han etablerte og eide en rekke bedrifter, var engasjert 
i kunst og vitenskap, landbruk, teknologi og pedagogikk. Han ble en av sin tids rikeste menn og stiftet legater med formål 
innen alle sine interessefelt. Eivind Eckbo hadde kontorer i Sjøfartsbygningen i over 50 år, og herfra drev han alt fra flysel-
skap og sporveisdrift, til landbruk og kunstsamling, hele tiden med fokus på samfunn, utvikling og mesenvirksomhet.

Bogen, Øystein / En uvanlig spion : Frode Berg, norsk etterretning og spøkelsene fra 
den kalde krigen                                                                                                                      95.3 
Kagge, ISBN 9788248923220, 247 s., indbundet, kr. 497,00 / 397,60

5. desember 2017 ble den pensjonerte norske grensevakten Frode Berg arrestert for spionasje i Mosk-
va. Like etter så vi bilder av en trist Frode Berg bak russisk gitter, uvante omgivelser for den godslige 
bestefaren og lederen for menighetsrådet i Sør-Varanger. Det var første gang en nordmann hadde fått 
en slik siktelse mot seg i Russland. Pinlig nok for Norge kunne mye tyde på at FSB har rett i sin sak.
TV 2-journalist Øystein Bogen har fulgt Russland tett i 20 år. Han har møtt Frode Berg flere ganger, og 
vært til stede på alle fengslingsmøtene. Her viser han det historiske og politiske omrisset bak saken, 

samtidig som han tegner et nærbilde av Frode Berg. Hva var det som drev Berg til å legge ut på et oppdrag som dette? 
Hvorfor valgte E-tjenesten å utsette ham for en slik vanvittig risiko? Hva har det offisielle Norge gjort for å løse floken, og 
vil Berg noen sinne kunne vende hjem?

Eliassen, Finn-Einar / Peter Dahl : et globalt liv i opplysningstiden                                            95.3 
Dreyers Forlag, ISBN 9788282654791, 441 s., indbundet, kr. 431,00 / 344,80

Peter A. Dahl var født i 1747 i Fjære utenfor Grimstad, og gikk til sjøs i ung alder. Før han hadde fylt 
23 år, hadde han avansert fra skipsdreng til kaptein. I Ostindiafarten jobbet han seg opp til å bli reder, 
kjøpmann og investor. Etter hvert skapte han seg en av de største private formuene i København på 
slutten av 1700-tallet. Noe av pengene gikk med til dannelsesreiser i Europa. Han samlet på bøker og 
kunst, og lot seg male av tidens fremste danske portrettmaler, Jens Juel. Peter Dahl ble medlem av Det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, og opprettet en legatskole i Grimstad. 
Biografien om Peter Dahl viser en på mange måter både tidstypisk og unik person, som levde i et his-

torisk veikryss på siste halvdel av 1700-tallet: fra sjøfart og kolonihandel til opplysning og samlervirksomhet. 
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Bagerius, Henric / Korsettkriget : modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet                95.6 
Natur & Kultur, ISBN 9789127151697, 307 s., indbundet, kr. 326,00 / 260,80

Vintern 1885 förklarade en grupp stockholmskor krig mot korsetten plagget som fick symbolisera det 
modeslaveri som de menade hindrade kvinnor från att engagera sig i offentligheten. Snart hade en 
dräktreformrörelse skapats som krävde kvinnors rätt att klä sig mer praktiskt och hälsosamt.
Vilka var de kvinnor som engagerade sig i dräktreformen? Vilka plagg lanserade de som alternativ? 
Vilka argument använde de för att skapa opinion? Och framför allt: hur framgångsrika blev de i sitt 
krig mot korsetten?
Utifrån så olika källor som mötesanteckningar, debattartiklar, obduktionsprotokoll och modekrönikor 

och hjälpt av ett rikt bildmaterial skildrar Henric Bagerius en kvinnlig frigörelsekamp som är okänd för många. Resultatet 
är nya perspektiv på den tidiga svenska kvinnorörelsen, på modeslaveri och relationen kvinna, kropp och kläder. 

Lind, Gunnar / Brända hemman : Roslagen - det ryska anfallet mot Stockholms skärgård         95.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173318280, 451 s., indbundet, kr. 494,00 / 395,20

För 300 år sedan, sommaren 1719, drog 200 ryska fartyg med 20 000 soldater in i Stockholms 
skärgård. På kort tid ödelades närmare tusentalet gårdar. Hela hemman och skogen sattes i brand. 
Skördar förstördes. Människor torterades. Kvinnor våldtogs. Andra fördes bort som fångar. Boskap 
slaktades och åts upp. Tio tusen människor blev utblottade och hemlösa.
Ingen kom befolkningen till hjälp. I två omgångar svepte denna förödande våg av eld och förgängelse 
fram över öarna.
Brända hemman är en historia som fortfarande lever kvar i folkmedvetandet. För första gången i kom-

plett bokform kan man här följa ryssarnas framfart i Roslagen, ö för ö, gård för gård. Befolkningens öden kommer läsaren 
inpå livet. Här skildras det dåtida livet och arbetet. Hundratals skriftliga källor och arkivfakta liksom samtal och intervjuer 
utgör underlag för Gunnar Linds engagerade framställning. Han berättar även om öarnas historia. Därtill sätter han in 
ryssarnas angrepp i ett större politiskt sammanhang. Karl XII:s död låg mindre än ett år tillbaka i tiden.
Ett storslaget bildmaterial bestående av samtida, vackert utförda kartor och fördjupande faktarutor kompletterar texten.
Gunnar Lind, bosatt i Gustavsberg, har under många år samlat material till boken, genomkorsat skärgården i alla riktnin-
gar och besökt öarna, tagit del av arkivens uppteckningar och handlingar liksom all den litteratur som finns, samtalat med 
äldre skärgårdsbor. Han arbetar vidare med en andra volym av “Brända hemman”.

Scherp, Joakim / Ulrika Eleonora : makten och den nya adeln 1719-1720                               95.6 
Setterblad, ISBN 9789198151336, 300 s., indbundet, kr. 443,00 / 354,40

Den pfalziska ättens sista monark, drottning Ulrika Eleonora (1688 – 1741), kom till makten under en 
brytningstid för både land och regent. Under hennes regering 1719 – 1720 lades grunderna för det 
frihetstida statsskicket och drottningens myndighet inskränktes radikalt. Fram träder dock en kvinna 
med nedärvd känsla för sin dynasti och för kungamaktens höghet. Den makt Ulrika Eleonora hade 
kvar utövade hon till fullo. En av hennes mest uppmärksammade insatser var det sensationella antalet 
utdelade adelskap. Ulrika Eleonora adlade 182 personer under loppet av tolv månader. Dessutom 
upphöjdes 48 adelsmän till friherrar och 15 friherrar blev grevar. Detta var ett av de mest beständiga, 

och mest kontroversiella, beslut hon verkställde vid sin tid på tronen.

Husebye, Alexander (red.) / Revolution! : svenska erfarenheter från Ryssland                           97.9 
Näringslivhistoria, ISBN 9789198426595, 124 s., hæftet, kr. 296,00 / 236,80

För ett stort antal svenskar var de ryska revolutionerna 1917 inte bara något man läst om i tidningar. 
De utspelades utanför halldörren eller salsfönstret. Bolsjevikernas novemberkupp gav hårt avtryck på 
arbetsplatsen, och den kastade ekonomin över ända. Tusentals svenskar levde och arbetade i Ryss-
land, många ägde företag eller fastigheter där. Hur skulle händelserna tolkas? Reaktionerna skiljer sig 
medan några snabbt blir pessimister och försöker lämna Moskva och Petrograd snarast möjligt, förblir 
andra optimister och ser revolutionen som ett övergående fenomen. “Revolution! : svenska erfarenheter 
från Ryssland” redovisar och återberättar ett unikt material: svenskars brev och berättelser från ett 

Ryssland vars framtid ännu är osäker och där bokstavligen allt står på spel från dag till dag. I antologin medverkar docent 
Bengt Jangfeldt, författaren Ulrika Knutson, docent Martin Kragh, fil dr Benito Peix Geldart och professor Gunnar Åselius. 
Förord av Alexander Husebye. 



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

TEL.: 33 14 26 66  ·  FAX: 33 14 35 88  ·  E-MAIL: NORDISK@SCANVIK.DK  ·  WEB: WWW.SCANVIK.DK

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  MAJ 2019  SIDE 16 AF 16
Bodström, Thomas / När folkmordet kom till Sverige : om en advokats dilemma                        98.3 
Norstedts, ISBN 9789113094496, 139 s., indbundet, kr. 275,00 / 220,00

Under tre månader 1994 dödades 800 000 människor i ett folkmord i Rwanda, en av de värsta händel-
serna vår moderna historia. Det dåliga samvetet i FN och omvärlden har medfört att den nuvarande 
regimen ostört kunnat bygga upp en av världens hårdaste diktaturer. Enligt Amnesty International 
misshandlas, fängslas och mördas de som sätter sig upp mot regimen. Trots vetskapen om detta är 
protesterna lama mot regimen så länge som minnet om folkmordet lever vidare. Detta görs effektivt 
genom att människor fortfarande anklagas och ställs inför rätta både i Rwanda och i andra länder.
Men det är inte bara de verkliga mördarna som åtalas; även de som sätter sig upp emot regimen kan 

bli oskyldigt anklagade. För att få andra länder att döma människor som anklagas för folkmord förekommer att bevisnin-
gen grundas på falska vittnesmål. Åklagare och domstolar riskerar då att ovetande gå diktaturens ärenden.
Exilrwandiern Theodore Tabaro är undersköterska och fyrabarnspappa. Han lever ett vanligt liv i Örebro tills han på up-
pmaning av Säpo vittnar om flyktingspionage, mot regimen i Rwanda. Säpos löfte om hjälp ifall han skulle råka illa ut på 
grund av sitt vittnesmål infrias inte. Kort efter spionrättegången anklagas Tabaro för fler än 900 mord, har nu varit häktad i 
mer än två år och riskerar att få sitta i fängelse på livstid. Frågan väcks om Theodore Tabaro är skyldig till folkmord eller 
om det är svenska staten som är skyldig till justitiemord. 

Fuglerud, Øivind / Krig og fred på Sri Lanka : følger av en norsk fiasko                                  98.3 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215033693, 272 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Denne boken setter søkelys på et spørsmål norske diplomater var dypt involvert i over lang tid. I 
perioden 2000-2009 var fredsprosessen på Sri Lanka en av Norges viktigste utenrikspolitiske satsinger. 
Norge var så sterkt involvert at Erik Solheim sa at dette var «det viktigste norske engasjementet siden 
vikingetiden». Hensikten med boken er, med det norske engasjementet som bakgrunn, å se nærmere 
på hvilke konsekvenser den feilslåtte prosessen har hatt og fortsatt har på ulike områder.
Tilfellet Sri Lanka illustrerer mange utfordringer ved små staters situasjon i en globalisert verden: det å 
bygge nasjonal identitet på et politisk system konstruert av kolonimakter, bekjempelse av ekstremisme 

med vestlige observatørers årvåkne blikk på seg, utvandrede grupper som bygger internasjonale allianser mot opprin-
nelseslandets myndigheter, en rivning mellom gamle og nye maktsentra i henholdsvis vest og øst. Dessuten har Sri Lanka 
gjennom sin plassering i det Indiske hav alltid vært av strategisk interesse for stormakter - i dag utgjør disse interessene et 
svært alvorlig dilemma for landets vei videre. 


