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Lejon, Kjell O.l (red.) / Tankar om lycka : några naturvetenskapliga forskares perspektiv        04.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319782, 315 s., hæftet, kr. 361,00 / 288,80

Vad är lycka? Hur vi än beskriver den, så verkar det som att vi i alla tider och i alla sammanhang 
funnit den eftersträvansvärd. Längtan efter att vara lycklig eller att få erfara lycka präglar även 
fortsatt många mänskliga uttryck. Den kan närmast betraktas som något som obönhörligt är förknip-
pat med den mänskliga existensen. Vi drivs framåt, men såsom av en längtan tillbaka till ett förlorat 
paradis.
Men är lycka en känsla man vill uppnå? Eller ett välbefinnande? Ett önskvärt tillstånd, bortom det 

flyktiga? Och var finner man lyckan? Den verkar i så många sammanhang snabbt övergående. Kan den bli beständig? I så 
fall, hur? Kan jag själv bidra till min egen lycka? Eller till mina närmastes lycka?
Här möter vi elva intresseväckande infallsvinklar utifrån fyra olika disciplinära perspektiv: filosofiska, konstvetenskapliga, 
religionsvetenskapliga och socialantropologiska. Alla författarna är verksamma vid Linköpings universitet. Med prof. Kjell 
O. Lejon som redaktör är Tankar om lycka den tredje volymen efter “Föreställningar om döden” och “Perspektiv på den 
andre”. Övriga medverkande är konstvetarna Niclas Franzén, Anna Ingemark, Kerstin Lind, Karin Ström Lehander och Gary 
Svensson, socialantropologerna Björn Alm och Åsa Nilsson Dahlström, religionsvetaren Fredrik Gregorius samt filosoferna 
Martin Berzell, András Szigeti och Fredrik Stjernberg. 

Holmaas, Vigdis / Konstruktiv journalistikk : kritisk og løysingsorientert                                    07 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245024043, 178 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Kvar einaste dag skjer det positive og negative hendingar i verda, men nyheitsmedia rapporterer mest 
frå den negative sida. Over år har nyheitsformidlinga blitt ei historie om kriser, problem og skeivut-
vikling i samfunnet. Det er få nyheiter om positive utviklingstrekk, og det er sjeldan debatt om løysin-
gar.
Skal journalistikken vera relevant, må nyheitene gi eit meir balansert og truverdig bilde av verda. 
“Konstruktiv journalistikk” har som mål å retta opp det skeive nyheitsbildet og gi løysingar ein større 
plass.

Dette er ei praksisorientert bok som gjer greie for kva som kjenneteiknar konstruktiv journalistikk. Boka formidlar refleksjo-
nar frå erfarne journalistar og leiarar i bransjen, og tar til orde for ei nødvendig utvikling av journalistikken. Ambisjonen er 
å fornya faget og medverka til ei meir vital samfunnsrolle.

Schori, Martin / Online only : alt du behöver veta för att bli morgondagens journalist               07 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319591, 295 s., hæftet, kr. 494,00 / 395,20

“Online Only” är den första läroboken i journalistik som helt utgår ifrån det digitala. Det är en 
nödvändig guide till en ny medielogik, där arbetet inte längre tar slut med att artikeln är skriven utan 
snarare börjar. Genom intervjuer med såväl branschproffs som digitala stjärnor, exempelvis från 
både Sverige och utomlands, tips och konkreta råd ger Martin Schori läsaren oumbärlig hjälp på 
vägen.
I Online Only får du svar på frågor som: Hur hittar du nyheterna i en helt digital värld? Hur pre-
senterar du och sprider dem? Hur jobbar du källkritiskt i sociala medier? Helt enkelt, hur blir du en 

framgångsrik journalist i en helt ny värld?
Martin Schori är chef för Gräv & Story på Aftonbladet. Han har tidigare jobbat som nyhetschef och redaktör på Afton-
bladet, KIT och Dagens Media och varit styrelseledamot i Publicistklubben. Han var en av författarna till den uppmärk-
sammade Aftonbladet-rapporten, som fokuserade på tidningens framtid i en digital värld. Martin är sedan 2019 ledamot i 
Pressens Opinionsnämnd.
Ny utökad och bearbetad upplaga.
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Norman, Elisabeth / Affekt og kognisjon                                                                                  13 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215028910, 263 s., hæftet, kr. 377,00 / 301,60

“Affekt og kognisjon” handler om å forstå hvordan mennesker dras mellom ulike hensyn og noen 
ganger ender opp med å ta beslutninger som kan virke uforståelige. Det handler om å belyse men-
neskets irrasjonelle sider. Hvordan vi noen ganger kan la oss styre av følelser snarere enn fornuft. 
Hvordan vi kan ta beslutninger som virker kloke der og da, men som virker ubegripelige for andre, 
og senere kanskje også for oss selv.
Forfatteren viser hvordan affekt kan hjelpe oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt og ta 
bedre beslutninger. Vi får innblikk i hvilken rolle tankene spiller i emosjonelle reaksjoner, og hvordan 

kognitive mekanismer kan brukes for å regulere affekt. Forfatteren drøfter også temaene bevissthet og intuisjon.
Boken er skrevet for psykologistudenter og studenter som tar emner i psykologi, og er relevant for, psykologer, leger, 
lærere og økonomer.

Theorell, Töres / Gäst hos vetenskapen : stressforskarens liv i tillämpad teori                           19 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319843, 185 s., indbundet, kr. 328,00 / 262,40

Vi som sysslar med forskning är förstås också olika som individer och det påverkar självklart hur vi 
ser på vår tillvaro i den verksamheten, skriver forskaren, professorn och författaren Töres Theorell i 
bokens förord. 
Han är framgångsrik stressforskare och själv uppvuxen i ett hem där fadern var Nobelpristagare. 
Theorell återkommer till detta förhållande i sin text, vad det inneburit för hans eget framgångsrika 
yrkesliv och existens överhuvudtaget. I dag finns många forskare och många sanningar i samhället. 
Synen på forskningens roll har förändrats och dess plats är ofta en annan än tidigare.
Hur hittar man egentligen det som är sant? Detta frågar sig både forskare och allmänhet. Theorell tar 

upp sådana fakta som motsäger det man själv trott liksom revirkampen som pågår mellan metoder och synsätt. Och vad 
betyder en doktorstitel för att gå vidare i forskarvärlden? 

Hyltén-Cavallius, Gunnar / Rännil blev till flod : nätverket kring 68-kyrkan och Inter Nos I Lund  23 
Roos & Tegnér, ISBN 9789187439544, 191 s., indbundet, kr. 369,00 / 295,20

Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom 
denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller 
annat sätt influerade av rörelsen. Den här boken sätter strålkastarljuset på vad som hände i universi-
tetsstaden Lund bland kyrkliga och frikyrkliga studenter under de röda åren 1968 1972.  Genom stud-
ier av Kristna Studentrörelsens tidskrift Inter Nos för denna tidsperiod blottläggs det som kommit att 
kallas 68-kyrkan, ett vänsterradikalt nätverk bland studenter som sedermera kunde sätta sin prägel 
på Svenska kyrkan och delar av frikyrkligheten. En rad personer behandlas, bland dem 68-profiler 
som Per Frostin, Martin Lind och KG Hammar, förebilder och vägröjare som Anne-Marie Thunberg 

och Harry Aronson men även kritiker av vänsterns ideologiska grund, främst Tage Lindbom och Václav Havel. Rännil blev 
till flod ger ett viktigt bidrag till att förstå Svenska kyrkan av idag.

Bøe, Marianne Hafnor / Feminisme i islam                                                                          29.7 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215033884, s. 200, hæftet, kr. 413,00 / 330,40

Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst internasjonalt så vel som i norske muslimske miljøer 
- og har lange historiske røtter.
Religionsviter Marianne Hafnor Bøe presenterer bredden i feministiske tolkninger av islam. Hun løfter 
fram aktuelle feministiske diskusjoner om forholdet mellom mann og kvinne, kvinners lederskap, og 
ulike temaer knyttet til kropp og seksualitet som tar utgangspunkt i islam. Og hun gir innsikt i hvordan 
Koranen og hadith-litteraturen tolkes fra et feministisk ståsted - så vel som å vise oss de feministiske 
perspektivene på islamsk rettsvitenskap. I «Feminisme i islam» blir leseren presentert for både de his-

toriske linjene og for de dagsaktuelle variantene av aktivistiske og aksjonsbaserte former for feminisme i islam, slik de trer 
fram på ulike måter og på ulike steder, som for eksempel i Iran, Marokko, Saudi Arabia, Malaysia, USA og Norge. Det er 
mange måter å kombinere et feministisk perspektiv med det å være troende muslim. I denne boken får også aktørene selv 
komme til orde og forklare hva feminisme i islam innebærer. 
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Helland, Frode / Rasismens retorikk : studier i norsk offentlighet                                                  30.1 
Pax, ISBN 9788253040929, s. 225, indbundet, kr. 398,00 / 318,40

En rasistisk retorikk vil systematisk utdefinere grupper av mennesker som “den andre” og framstille 
disse som mindreverdige, skriver Frode Helland. Denne ekskluderingen følges i verste fall av de-
humanisering, som et middel i å karakterisere den andres annerledeshet. I hvor stor grad har slike 
strategier operert i norsk offentlighet?
Frode Helland analyserer rasistiske ytringer i norsk offentlighet fra mellomkrigstidas antisemittisme 
til samtidens nedsettende omtale av muslimer og andre minoriteter og finner en mer enn hundreårig 
tradisjon for dehumaniserende språkbruk i Norge.

Helland har imidlertid ikke bare studert klare rasistiske utsagn, han finner også dehumaniserende retorikk, for eksempel i 
tilsynelatende nøytrale avisnotiser som karakteriserer og utestenger enkelte folkegrupper. Han har også sett på ordbruken 
i norsk politikk, og i den populærvitenskapelige formidlingen, for eksempel i NRK-serien “Hjernevask”. I hvilken grad vi-
dereførte slik populærvitenskap stereotypiske forestillinger om raser?

Kalsnes, Bente / Falske nyheter : løgn desinformasjon og propaganda 
i den digitale offentligheten                                                                                              30.1 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202581176, 161 s., hæftet, kr. 284,00 / 227,20

Boken viser hvordan falske nyheter og desinformasjon, effektivt spredd via sosiale medier-plattformer 
som Facebook og Twitter, er en alvorlig trussel mot demokratiet. Dette informasjonskaoset gjør det 
vanskeligere å skille ekte nyheter fra falske, sant fra løgn og informasjon fra propaganda.
Boken tar for seg tre hovedspørsmål:
Hva er desinformasjon og falske nyheter? Hvorfor skapes og deles desinformasjon og falske nyheter? 
Hvordan bekjempe desinformasjon og falske nyheter?

“Falske nyheter” handler om fortiden og fremtiden - hva historien kan lære oss om propaganda, og hvordan «deep fake» 
gjør det vanskelig for oss å oppdage manipulerte videoer. Og ikke minst handler den om hva som kan gjøres for å be-
grense produksjonen og spredningen av falsk informasjon. 

Lundberg, Jonathan / Sverigevänner : ett reportage om det svenska nätkriget                      30.12 
Piratförlaget, ISBN 9789164206329, 286 s., indbundet, kr. 325,00 / 260,00

På internet rasar ett krig. I en skyttegrav ligger Sverigedemokraterna. I den andra ligger mångkultur, 
feminism och hbtq-frågor. Och kriget går i en tydlig riktning.
För att förstå SD:s framgångar på internet måste man se nätkriget utifrån dess soldater. Då 
framträder ett kulturkrig mellan konservativa och liberaler, där internet bara är verktyget. Det är ett 
slag om svenskarnas uppmärksamhet, som sträcker sig långt bortom Facebook, Instagram och You-
tube.
Och i mitten av kriget står Sverige.
Lyckas den konservativa rörelsen krossa bilden av Sverige som en liberal utopi, öppnar de dörren för 

en politisk högersväng som kommer få effekter långt framåt i tiden. 
“Sverigevänner” är berättelsen om hur Sverigedemokraterna erövrade internet. Utifrån intervjuer med sverigedemokrater, 
forskare och journalister kartläggs det svenska nätkriget för första gången.

Sæther, Nina Granlund / Norske strikketradisjoner                                                          30.253 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205486232, s. 429, indbundet, kr. 590,00 / 472,00

I denne boken har Nina Granlund Sæther dykket ned i historien på jakt etter spor som kan fortelle 
hvordan strikketeknikken kom til Norge, spredte seg og ble en del av vår nasjonale historie og 
identitet. Det helt spesielle med strikketeknikken, er at man ved hjelp av én lang tråd og to enkle 
pinner kan trylle frem fantastiske små og store produkter. Stort enklere redskaper enn strikkepinner er 
det vanskelig å finne; likevel har det vært mulig å skape behagelige og funksjonelle tekstiler både til 

hverdag og fest.
Sæther dokumenterer ved hjelp av tekster, bilder og tekstiler hvordan vi i cirka 400 år har kledd oss med strikkede 
plagg fra innerst til ytterst. Allerede i 1865 påpekte Eilert Sundt at teknikken var nyttig for de fattige og behagelig for de 
fornemme, og like aktuell for både unge og gamle. 
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Recabarren, Sara / Insidan : SD-kvinnorna och partiet                                                            32 
Norstedts, ISBN 9789113090054, s. 236, indbundet, kr. 285,00 / 228,00

Insidan handlar om fyra kvinnor, som gått med i Sverigedemokraterna, och deras upplevelser av 
verkligheten i ett mansdominerat parti som vuxit sig starkt samtidigt som världen plågats av finanskris, 
islamism, terrorism och flyktingkris.
Sverigedemokraternas vice ordförande Julia Kronlid är en av kvinnorna i boken. Julia berättar om när 
hon första gången hörde talas om SD i samband med debatten om Muhammedteckningarna och hur 
hon som kristen, lockades av SD:s syn i bland annat abortfrågan. Sverigedemokraternas första euro-
paparlamentariker genom tiderna- Kristina Winberg berättar i boken om hur det kom sig att hon, som 
nästan inte visste någonting om den Europeiska Unionen, blev Sverigedemokraternas första namn i Eu-

ropaparlamentsvalet 2014. Maddelen Larsson, som tidigare var kommunpolitiker i Falköping, berättar om hur hon hamnade 
i konflikt med partiet när hon uppmärksammade att det försvunnit pengar från SD:s distriktskassa i Skaraborg. En kvinna 
som i boken kallas för Lena berättar om varför hon lockades av att gå med i SD och hur det kom sig att hon tvingades byta 
namn efter det politiska engagemanget i partiet.
De fyra kvinnorna har intervjuats i ett halvår och i boken skildras scener ur deras liv. Tanken med berättarformen är att 
läsaren ska förstå och kanske till och med föreställa sig de inre värden, med tankar och känslor som lett kvinnorna till att gå 
med och representera ett parti som av kritikerna klassas som antifeministiskt, nationalistiskt, invandringsfientligt och muslim-
fientligt.

Sandmo, Agnar / Mitt liv som økonom                                                                                     33 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202646066, 234 s., indbundet, kr. 455,00 / 364,00

På 1950-tallet var samfunnsøkonomi et lite fag i Norge. I dag legger det sterke føringer både for poli-
tikk og for måten vi betrakter oss selv på som fellesskap. En av de samfunnsøkonomene som har stått 
helt sentralt i denne utviklingen, er Agnar Sandmo, som har vært professor ved Norges Handelshøys-
kole siden 1971. I denne boken ser han tilbake på fagets og fagmiljøets historie gjennom et tidsrom 
som ikke bare var preget av en historisk enestående økonomisk vekst, men også av en stadig sterkere 
interesse for økonomi som sådan.
Sandmos memoarer er imidlertid ikke bare en historie om fagets utvikling og betydning. De er også en 

beretning om oppvekst, studier og en bemerkelsesverdig internasjonal karriere - og de viser hvordan liv og arbeid er knyttet 
sammen til en vev av fruktbare møter, viktige vennskaper og offentlige verv. Slik blir dette en bok om alt det som kan forme 
et liv, og om hvordan dette livet har bidratt til å forme sine omgivelser. 

Befring, Anne Kjersti / Persontilpasset medisin : rettslige perspektiver                                       34 
Gyldendal Akademisk, ISBN 9788205514164, 712 s., indbundet, kr. 718,00 / 574,40

Persontilpasset medisin med utgangspunkt i genetisk kartlegging blir en stadig viktigere metode for å 
kunne gi tilsiktet helsehjelp. Metoden fører imidlertid med seg nye juridiske problemstillinger på tvers 
av flere rettsområder, for eksempel hvordan plikt og rett til helsehjelp samt beskyttelse av genetiske 
data skal forstås.
Fremstillingen tar for seg sentrale etiske spørsmål på området og analyserer internasjonale mennesk-
erettigheter, reguleringer fra EU (EØS) og de alminnelige helselover, herunder bioteknologiloven og 
helseforskningsloven. Forfatteren viser hvordan de ulike reguleringsnivåene anvendes for å komme 

frem til hvordan persontilpasset medisin er regulert. I tillegg behandles sentrale helserettslige rettigheter og plikter, blant 
annet forsvarlighets- og informasjonsplikten.
Boken retter seg mot jurister som arbeider med teknologi, helserett og databeskyttelse, beslutningstakere i og for helset-
jenesten, forskere, teknologer og helsepersonell som arbeider med persontilpasset medisin og ny teknologi, kommersielle 
aktører, personer med interesse for reguleringer av nye medisinske metoder, pasienter og pårørende.
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Fauchald, Ole Kristian (red.) / Mellom juss og politikk : Grunnloven §112                                   34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245027013, 252 s., indbundet, kr. 686,00 / 548,80

Før Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte staten høsten 2017, hadde betydningen av Grun-
nloven § 112 - miljøparagrafen - aldri blitt utfordret ved en domstol. Saken har skapt enormt 
engasjement og reaksjonene varierer fra skyhøy optimisme til brennende harme. De spørsmålene 
som reises, strekker seg langt ut over motsetningene mellom olje og miljø og angår grunnleggen-
de temaer for det norske rettssystemet. Saken utfordrer etablerte syn på maktfordelingen mellom 
Stortinget, regjeringen og domstolene og på grensene mellom jus og politikk. Noen hevder at 
klimakrisen stiller nye krav til hvilke argumenter og fakta som er relevante ved tolkning og anven-

delse av Grunnloven.
Gjennom elleve bidrag av forskere og praktikere med bakgrunn i rettsvitenskap, statsvitenskap og filosofi utforsker 
denne boken Grunnlovens miljøparagraf. Gjennom bidrag om bestemmelsens forhistorie, innhold og anvendelse, be-
tydningen av internasjonal rett, domstolenes egnethet til å avgjøre saker som det pågående klimasøksmålet og mulige 
anvendelse i andre sammenhenger belyser boken ulike sider av § 112. 

Giertsen, Johan (red.) / Rett i vest : : festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen 
ved Universitetet i Bergen                                                                                                          34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245027945, 556 s., indbundet, kr. 1.374,00 / 1.099,20

Dette festskriftet markerer at det er 50 år siden jurist-utdanningen startet ved Universitetet i Bergen. 
Samtidig ble det for første gang etablert et rettsvitenskapelig forskningsmiljø utenfor Oslo. Fest-
skriftet gir et bredt innblikk i utviklingen av utdanning og forskning i disse femti årene. Festskriftet 
inneholder også en rekke vitenskapelige artikler fra ansatte ved Det juridiske fakultet. Disse vitner 
om stor faglig bredde og peker mot nye utfordringer for rettsvitenskapen i årene fremover.

Helde, Roger / Juss i vegtrafikk og trafikkopplæring : med innføring i juridisk metode, 
forvaltningsrett, strafferett ...                                                                                                      34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023084, 329 s., indbundet, kr. 749,00 / 599,20

Denne boken inneholder en komplett oversikt over norsk veitrafikkrett samt en innføring i overord-
net juridisk metode, forvaltningsrett, strafferett og bilansvaret. Boken er skrevet for å kunne fungere 
som pensumbok for studenter og som et oppslagsverk for fagfolk. Det er en bok som er skrevet for 
å gjøre et komplekst regelverk oversiktlig for folk som skal bruke det i hverdagen, for kjørelærere, 
sjåfører og alle som jobber med forvaltningen av norske veier. Boken spenner fra veiskilt og blin-
klys til nye problemstillinger vedrørende elektriske sparkesykler og selvkjørende biler.

Inedahl, Petter / Brottsplatsundersökaren                                                                                    34 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319737, 260 s., indbundet, kr. 342,00 / 273,60

Det finns åtskilliga böcker i ämnet kriminalhistoria, men få av dem ger inblick i hur själva polisar-
betet går till. Brottsplatsundersökaren är tänkt att råda bot på detta. Den är ingen lärobok i krim-
inalteknik, utan en presentation av olika svenska brott från flera årtionden. Vad tittar brottsplatsun-
dersökaren särskilt efter? Vilka spår kan fälla och vilka misstag kan begås? 
De brott som skildras i boken spänner över ett brett spektrum: vidriga mord, terrorbrott, narkoti-
kasmuggling ibland kanske det i själva verket inte var något brott. Urvalet i boken har författaren 
gjort i samarbete med den pensionerade, legendariske kriminalkommissarien Jan Olsson, en man 

som sett allt under sina fyrtio år som polis och upplevt många spektakulära brottsfall.
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Kjelby, Gert Johan / Påtalerett  (2. utg.)                                                                                   34 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202591199, 464 s., indbundet, kr. 832,00 / 665,60

I Påtalerett forklares de rettslige prinsippene og de lovfestede og ulovfestede rettsreglene som gjelder 
for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg 
behandles et utvalg av saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for 
de ulike påtaleavgjørelsene.

Boken dekker læringskravene i spesialemnet «Påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen. Den vil 
også gi nye så vel som erfarne påtalejurister oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Skarning, Nicolay / Sykefravær : nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse  (2. utg.)     34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031897, 432 s., indbundet, kr. 886,00 / 708,80

Hvor fritt står arbeidsgiveren til å sette ansatte med høyt sykefravær til nye arbeidsoppgaver, gi dem 
en ny stilling eller gå til oppsigelse? Hvor mye tilrettelegging kan ansatte kreve når de er blitt helt 
eller delvis syke? Hvordan skal ansatte følges opp under sykefraværet? Virker IA-avtalen? Dette er 
spørsmål som besvares i denne boken, som illustrerer problemstillingene med praktiske eksempler og 
saker fra domstolene. Forfatteren gir en rekke råd basert på faktiske saker, og det er vedlagt eksem-
pler på dokumenter som kan brukes under sykefraværsoppfølgingen.
Siden boken ble utgitt første gang i 2011, er det skjedd en rekke endringer i lovverket, og boken 

kommer derfor i ny og oppdatert versjon med blant annet et nytt kapittel om oppsigelser på grunn av mangelfullt arbeid.
Boken er nyttig for både arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger.
Nicolay Skarning er partner og leder av arbeidslivsavdelingen i Kvale Advokatfirma. Han har bred prosedyreerfaring fra 
domstolene og fra arbeidsretten. 

Stenslie, Stig (red.) / Etterretningsanalyse i den digitale tid : en innføring                                  35 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245020748, s. 225, hæftet, kr. 499,00 / 399,20

I den digitale tid fremstår internasjonal politikk som stadig mer omskiftelig og kompleks. Teknologi-
utviklingen generelt, og digitaliseringsprosesser spesielt, har utvidet staters og ikke-statlige aktørers 
handlingsrom. Dette gjør etterretning mer relevant enn noensinne for de som skal styre Norge.
Hvordan arbeide med etterretningsanalyse i den digitale tid?
Hva slags type spørsmål vil oppdragsgivere ha svar på?
Hvilke metoder og verktøy kan en analytiker støtte seg til?
Hvordan varsle om dagens subtile trusler?

Hvordan fange oppmerksomheten til travle beslutningstakere?
Hvilke særskilte utfordringer er knyttet til politisering og etikk i den digitale tid?
Dette er blant de spørsmålene som drøftes i Etterretningsanalyse i den digitale tid.
Boka vil forberede dagens og morgendagens etterretningsanalytikere på de utfordringer som venter i møte med et stadig 
mer komplekst trusselbilde.

Helstad, Kristin (red.) / Nye lærer- og lederroller i skolen                                                        37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215034072, 206 s., hæftet, kr. 399,00 / 319,20

Denne boka redegjør for og diskuterer fremveksten av nye og endrede lærer- og lederroller i sko-
len. Gjennom ti forskningsbaserte bidrag presenterer norske forskere og praktikere eksempler på 
hvordan nye roller utformes, og hvordan de påvirker vilkår for skoleutvikling og ledelse.
Skolen har fått flere lærer- og lederroller de siste årene. Mens rektor tradisjonelt har stått alene som 
leder i skolen, ser vi nå fremveksten av mer differensierte lederroller. Mange lærere har fått tilleggs-
funksjoner som lærerspesialister og veiledere for nyutdannede lærere. Felles for de nye og endrede 
rollene er at lærerne og skolelederne som innehar dem, forventes å spille en viktig rolle når det 

gjelder skoleutvikling.
Redaktører for boka er Kristin Helstad, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet 
i Oslo og Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet - storbyuniversitetet.
Øvrige bidragsytere er Hedvig Abrahamsen, Monica Bekkelien, Siv Paus Brovold, Anne Kristin Dahl, Ann Elisabeth Gun-
nulfsen, Hege Hermansen, Norhild Joleik, Eileen Holm Klavenes, Eli Lejonberg, Marte Lorentzen, Jorunn Møller, Tine S. 
Prøitz, Guri Skedsmo og Are Solstad. 
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Becher, Aslaug Andreassen (red.) / Lek i begynneropplæringen : lekende tilnærminger 
til skole og SFO                                                                                                    37.14 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215034133, 202 s., hæftet, kr. 376,00 / 300,80

Denne boken handler om lekens betydning for de yngste barna i skolen, og om lekens betydning for 
kontinuitet mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. For at barna både skal få leke og lære, 
er det behov for mer kunnskap om lek og lekende tilnærminger til læring i dagens skole og skolef-
ritidsordning. Boken viser hvordan lek, bevegelse og varierte arbeidsmåter gir bedre muligheter for 
helhetlig læring og utvikling.
Med forskningsbidrag fra nasjonale og internasjonale forskere løfter boken fram ulike perspektiver 

på lek og lekende tilnærminger i skolen. De ulike kapitlene bidrar til bevisstgjøring, refleksjon, videre diskusjon og forsk-
ning rundt lek både som fenomen og som arbeidsform i skolen.
Målgruppen for boken er studenter i lærerutdanningene, lærere, skoleledere, lærerutdannere og forskere som er opptatt av 
begynneropplæringen og overgangen mellom barnehage og skole.

Hjertaker, Egil / Læring i elevteam : forpliktende samarbeid for strukturert faglig 
og sosial læring                                                                                                  37.14 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030722, s. 299, hæftet, kr. 496,00 / 396,80

I denne håndboka gir forfatterne kunnskapsbaserte, konkrete svar på hvordan læreren kan arbeide 
systematisk med å nå skolens mål om faglig, sosial og personlig læring og utvikling ¿ samtidig!
“Læring i elevteam” bygger på teorier, forskning og praksis fra David og Roger Johnsons prinsippba-
serte tilnærming til Cooperative Learning, og på forfatternes egne erfaringer fra arbeid med samspill 
og læring i team over flere år. Hovedprinsippet for metoden er at målene formuleres slik at elevene 
blir gjensidig positivt avhengige av hverandre for å lykkes, både faglig og sosialt.

Metoden brukes i dag over hele verden, på alle utdanningsnivåer; fra barnehage- til universitetsnivå. Noen tilnærminger til 
metoden er kjent i Norge som “læring gjennom samarbeid” eller “samarbeidslæring”.

Nakken, Anne Hj. / Matematikkens kjerne  (2. utg.)                                                      37.1451 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245032826, 360 s., hæftet, kr. 686,00 / 548,80

Matematikk handler om å tenke og om å forstå den verden som omgir oss. Gjennom kropp og sanser 
og i samspill med omgivelsene og andre mennesker viser barna at de ønsker å oppdage strukturer og 
skape mening.
For å utvikle matematisk forståelse må barn gjøre egne erfaringer, undre seg og resonnere. Barnas 
interesse for matematikk trenger respons. Barnehagelærerne må ha kunnskap og engasjement i møtet 
med små matematikere som utforsker matematikkens kjerne. Kjernen utforskes både ute og inne, i lek, 
hverdag og tilrettelagte aktiviteter og er nær knyttet til kreativitet, glede og medvirkning.

Matematikkens kjerne er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen og alle andre som driver med matematikk for 
barn.
Barnehagens nye rammeplan fra 2017 har endret fokus i arbeidet med matematikk. Det er mer vektlagt at barna skal erfare 
med kropp og sanser. Det fremheves tydelig i den nye utgaven av Matematikkens kjerne. Den nye utgaven er oppdatert 
med det siste fra fagdidaktisk forskning, det har blitt fjernet en del teori for å forklare gjenværende teori mer grundig, og 
det er satt inn flere eksempler som vil støtte forståelsen. 

Carson, Siri Granum / Etikk for beslutningstakere : virksomheters bærekraft og samfunnsansvar 37.17 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202613464, 308 s., hæftet, kr. 570,00 / 456,00

Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar 
utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhe-
tene - hvilke forpliktelser har de?
“Etikk for beslutningstakere” svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsba-
sert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med 
organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

Blant hovedtemaene som behandles i boken, er: Virksomheters legitimitet og ansvar. Interessentteori, bærekraft og den tri-
ple bunnlinjen. FNs bærekraftsmål - dagsaktuelle problemstillinger og dilemmaer. Globalisering av økonomien og endring 
av virksomheters samfunnsansvar. Samfunnsansvar i den norske konteksten. Implementering av etikk, samfunnsansvar og 
bærekraftige forretningsmodeller.
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Duggan, Jennifer et al. / The teacher as English student                                                       37.17 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202566722, 122 s., hæftet, kr. 182,00 / 145,60

This handbook is aimed specifically at teachers returning to university to qualify as English teachers 
through Kompetanse for Kvalitet (KfK). It provides students with practical tips about what they can 
expect from a KfK course and what will be expected of them as KfK students. It also includes chapters 
on how to approach course content, how to find and use resources, effective time management, useful 
study techniques aimed at helping KfK students develop the competencies needed to successfully 
complete a KfK course in English, exam preparation, and research ethics. Furthermore, the handbook 
contains a number of resources for use in their KfK studies as well as their classrooms.

Hernes, Leif (red.) / Blikk for barn                                                                                             37.24 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245023947, 227 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

“Blikk for barn” bygger på et tverrfaglig og multimetodisk forskningsprosjekt hvor ulike sider ved 
kvalitet i barnehagen ble studert. I denne antologien presenteres prosjektresultater og utfordringer 
barnehagesektoren står overfor i møte med de yngste barna, og drøftes det hvordan barnehagen kan 
være et sted for fellesskap, omsorg, lek og læring - et meningsbærende og vitalt hverdagsliv, også for 
barn under tre år. Antologien handler om hvordan kvaliteten på innholdet i barnehagen er avgjøren-
de for barns trivsel, utfoldelsesmuligheter og læring, og kvaliteten i norske barnehager handler ifølge 
denne forskningen primært om tre faktorer: 1) personalets nærvær og barns forhold til hverandre i 

det daglige 2) kvalifisert personale til stede i barnehagen og 3) barnehagens rom og organisering.
Leif Hernes er koreograf og professor ved OsloMet. Han har gjennom årene koreografert for både store og små scener 
nasjonalt og internasjonalt, og har medvirket i en lang rekke bøker om barn og kunst. Hans forskning har i stor grad rettet 
seg mot kunst for barn under tre år.

Idsøe, Ella Cosmovii / Barn med stort læringspotensial i barnehagen                                      37.24 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202625382, 121 s., hæftet, kr. 319,00 / 255,20

Forfatteren benytter seg av praksisfortellinger for å belyse hvordan barn med stort læringspotensial 
kan oppleve ulike hverdagssituasjoner. Hun forklarer også hvordan de ansatte kan møte nettopp 
disse barna i de ulike situasjonene.
Barn med stort læringspotensial er ikke en homogen gruppe, men det er flere trekk som skiller dem 
fra jevnaldrende, og som praksisfeltet bør kjenne til. Disse barna trenger voksne som har kunnskap 
og kompetanse til å anerkjenne deres potensial, men også deres utfordringer. 

Lekhal, Samira / Kosthold og fysisk helse                                                                                                                  
37.24 Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202638924, 142 s., hæftet, kr. 376,00 / 300,80

Boken handler om hvordan barnehagen kan bidra til bedre og sunnere matvaner hos barn, og 
dermed til god fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel. Den gir basiskunnskap om kosthold, 
hvordan kosthold påvirker helsen, og hvordan barnehagen i praksis kan jobbe med mat og måltid.
Boken består av tre deler: “Barnehagen - en arena for bedre helse”, “Det gode måltidet” og “Praksis 
for sunn mat og fysisk aktivitet”. Del 1 gir en innføring i kosthold og helse, retningslinjer for mat og 
måltid, merkeordninger samt kosthold og fysisk aktivitetsnivå hos dagens norske barn. Del 2 beskriv-
er hvordan man utvikler matglede og utfordrer barns smaksopplevelser. I tillegg beskrives hvordan 

måltidet kan bidra til læring, og hvorfor den sosiale rammen rundt måltid er viktig. Den 3. delen gir konkrete og praktiske 
eksempler på hvordan personalet kan jobbe med mat, måltid og fysisk aktivitet i egen barnehage. Den presenterer enkle 
tips til hvilke matvarer barnehagen bør tilby, hvordan man kan benytte måltidet som læringsarena, hvordan personalet kan 
snakke med foreldre om matpakken og fysisk aktivitet.
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Midtsundstad, Anders / Når barna våre trenger hjelp : en bok for foreldre til barn og unge med 
funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere                                                                           38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022049, 111 s., hæftet, kr. 311,00 / 248,80

“Når barna våre trenger hjelp” gir praktisk informasjon om hjelpesystemet som foreldre til barn og 
unge med funksjonsnedsettelse og ansatte trenger for å kunne gi gode tilbud.Boken gir oversikt over 
helse- og omsorgstjenester samt rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven. Det er mange 
tjenester som skal samhandle, og veiledning, individuell plan, ansvarsgrupper og koordinerende 
enhet vies derfor god plass.Boken bygger på intervjuer med foreldre og fagpersoner som bekrefter 
at hovedutfordringen for de fleste ikke er manglende rettigheter og muligheter, men at kunnskapsfor-

midlingen er mangelfull, tilfeldig og personavhengig.Boken gir ingen fasitsvar, men den gir tips, råd og refleksjon, enten du 
er forelder til et barn med en funksjonsnedsettelse, praktiker som arbeider med barn, ungdom og unge voksne, eller student 
i fag som vernepleie, pedagogikk, sosialt arbeid, fysioterapi eller ergoterapi. 

Andersson, Per J. / Ta tåget : på spåret genom historien, samtiden och framtiden                         40 
Ordfront, ISBN 9789177750857, s. 326, hæftet, kr. 285,00 / 228,00

Som hängiven resenär sedan tidigt 80-tal var Per J Andersson en av de första som vurmade för tåget. 
Äntligen har debatten hunnit ikapp. Här tar han oss med genom tågets historia, via de tidiga järn-
vägarna, höghastighetstågens revolution och allt däremellan. Det är en personlig bok och på samma 
gång en historisk odyssé och en hoppfull uppmaning att inte sluta resa bara göra det hållbart.
Per J Andersson är en av grundarna av resemagasinet Vagabond. Han har skrivit ett flertal guide- 
och reportageböcker, samt dokumentärromanen New Delhi Borås den osannolika berättelsen om ind-
iern som cyklade till kärleken i Sverige, hittills översatt till tolv språk. Hans senaste bok, För den som 
reser är världen vacker, omfamnades av en enig kritikerkår.

Bakke, Marit / Drømmen om paradis : Thor Heyerdahl på Påskeøya                                       40 
Vega Forlag, ISBN 9788282116251, indbundet, kr. 455,00 / 364,00

Det er skrevet mye om både Thor Heyerdahl og om ekspedisjonene hans. En side som er mindre 
belyst, er de sosiale og kulturelle utfordringene både Heyerdahls følge og lokalbefolkningen ble stil 
overfor på denne reisen.
Boka tar også for seg hva som skjedde på Påskeøya etter at ekspedisjonen forlot den. Et aspekt 
mange forskere og lekfolk ofte glemmer, er hvordan forskningen som har foregått der - og oppmerk-
somheten i etterhånd - har bidratt til å endre kulturen på øya. Dette har ført mye godt med seg, men 

mange glemmer at de menneskeskapte gjenstandene forskningen retter seg mot inngår i en historisk, kulturell sammenheng.
Boka er bygget på omfattende og til dels unike kilder som forfatterne har fått tilgang til gjennom arkiver i inn- og utland, 
deriblant hele Kon-Tiki Museets eget dokumentsamling, som stadig utvides. Materialet består av dagbøker, dokumenter, 
artikler, samtaler - og ikke minst hundrevis av fotografier, flere av dem tidligere upubliserte.
Boka vil gi innsikt i en ny side ved Thor Heyerdahl og ekspedisjonen til Påskeøya. Den vil samtidig ta for seg vår holdning 
til andre kulturer - og den vil gi den allmenne leseren innsikt i kulturelle og sosiale problemstillinger knyttet til vår tids rei-
sevirksomhet. 

Bremnes, Ola / På gyngende grunn                                                                                    45.3 
Kagge, ISBN 9788248924043, s. 242, indbundet, kr. 497,00 / 397,60

Finnes det en mer spennende sjøreise enn Hurtigruta? Bak hver fjord og hvert nes skjuler det seg 
historier og hemmeligheter. I denne boka inviterer Ola Bremnes oss med på seilas langs ruta som 
Hurtigruta har seilt i mer enn 125 år, fra Bergen til Kirkenes. Med stor entusiasme forteller han om 
folk og steder vi seiler forbi. Mange av historiene er fornøyelige, andre handler om tap, katastrofer 
og forlis. Hurtigruta rommer så mye av fortid og nåtid. Den er både handelsskip og turistrute - hverd-
ag og eventyr i samme støpning. I tillegg til Ola Bremnes’sprudlende anekdoter og store kunnskap, er
boken illustrert med Ida Larmos lekne strek. Et praktverk om en praktreise!
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Nyberg, Gudrun / Små industrier : hundra år i Göteborg                                        45.8 Göteborg 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319744, 286 s., indbundet, kr. 383,00 / 306,40

Kassaskåp, margarin, gitarrer och takgökar, pilsner och sockerdricka, tapeter och damkappor, Häx-
ans putsmedel och remmar, eleganta spanjoletter och virknålar liksom blänkande nysilver är exempel 
på produkter som tillverkades av påhittiga små industrier i Göteborg under hundra år. I denna volym 
skildras tio sådana industriers historia. Hur tillkom de, var låg de rent geografiskt i den expander-
ande staden, vad var det för uppfinningar som resulterade i varor? Och hur såg lokalerna ut, ar-

betsmiljön, vilka människor tjänade där sitt bröd? Kvinnor och män? Hade de ett liv även utanför fabrikerna?
Tusentals människor hade där sin försörjning. I ledningen stod entreprenörer och entusiaster. Nu har de i stort sett förvand-
lats till historia: de är nedlagda, försvunna, har köpts upp och ingått i större industrier. Ett fåtal produkter lever dock kvar. I 
insiktsfulla texter och i ett fantastiskt bildmaterial får läsaren en inblick i tiden då det begav sig.

Möller, Åke / Mariestads historia : förhistorien och tillkomsten                                 45.8 Mariestad 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319812, 432 s., indbundet, kr. 450,00 / 360,00

Detta är ett storslaget verk om staden Mariestads äldsta historia, från hur den första bebyggelsen 
skedde och förändrades och så småningom växte vid Vänerns strand. Det utgör samtidigt ett stort 
stycke svensk och regional historia. Texten är välskriven och har en tilltalande bredd med många 
personporträtt: biskopar, riddare, fogdar, starka kvinnor, präster, storbönder, blivande kungar.
Här kan man läsa om hednagudarnas tid, kristendomens insteg, runstenarnas korta meddelanden. 
Möller redogör kunnigt för maktens strukturer och för farlederna på vatten och på land. Han berättar 

hur bebyggelsen flyttades efter omständigheterna, hur sjukdomar och farsoter drog fram genom landet.
Mariestads historia blir en spegel av det framväxande svenska riket, där Gustav Vasa blev en centralgestalt. Här tecknas 
också striden mellan hans söner Erik, Johan och Karl, där hertig Karl, senare Karl IX, blir en viktig makthavare i regionen. 
Här finns dokument som privilegiebrevet när Mariestad blev stad. Här skildras hur oansenliga de första husen/bondgård-
arna var och hur större byggnader uppfördes i omgångar. Den mäktiga domkyrkans tillkomst beskrivs och jakt, fiske och 
sjöfart under seklernas lopp behandlas.
Kungsgården Marieholm byggdes under lång tid och i olika etapper för att så småningom bli landshövdingeresidens.
Det rika bildmaterialet kompletterar den omfattande texten på ett föredömligt sätt.

Pihl, Atmer Ann Katrin / Södermalm : husen - historien - människorna                    45.8 Stockholm 
Bonnier Fakta, ISBN 9789174240610, s. 327, indbundet, kr. 480,00 / 384,00

Unga och hippa Södermalm är i själva verket en av Stockholms äldsta stadsdelar med mängder av 
intressanta byggnader som vittnar om den långa historien. I detta praktverk av arkitekturhistoriker 
Ann Katrin Pihl Atmer och med bilder av Nino Monastra presenteras 394 hus på Södermalm. Här 
blandas idylliska Söderkåkar med ståtliga adelspalats. Här samsas vackra malmgårdar med välbev-
arade industribyggnader. Och här finns mer eller mindre ombyggda flerbostadshus från över fyra 
sekler. Boken är indelad i kapitlen Katarina, Sofia, Maria och Högalid, med kartor som visar var 

byggnaderna ligger. En guldgruva för den som vill lära känna en av Stockholms mest dynamiska stadsdelar på djupet och 
veta mer om husen och människorna som bott i dem.

Kveine, Randi / Internkommunikasjon  (5. utg.)                                                                        60 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215029788, 294 s., indbundet, kr. 498,00 / 398,40

Kommunikasjon er selve limet i enhver organisasjon. Denne boka hjelper deg både å forstå og 
forbedre internkommunikasjonen i din virksomhet. Dette er en bok for kommunikatører, studenter, 
ledere, tillitsvalgte, HR- og digitaliseringsansvarlige, og alle som har et definert kommunikasjonsans-
var i virksomheten. Boka handler om hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for moderne og 
målrettet internkommunikasjon. Det legges vekt på analyse og strategi, planlegging og evaluering. 
Denne 5. utgaven er gjennomgående oppdatert, og halvparten av innholdet er helt nytt. Dette sier 
noe om de store endringene som har funnet sted i arbeidslivet siden forrige utgave. Boka inneholder 

mange ferske eksempler og case på hvordan internkommunikasjon utøves i dagens arbeidsliv.
Forord av professor Peggy Simcic Brønn ved Handelshøyskolen BI.
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Eklöf, Motzi (red.) / Medicinska moraler och skandaler : vetenskapens (etiska) gränser              61 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319676, 256 s., hæftet, kr. 342,00 / 273,60

I antologin behandlar forskare inom medicin- och vetenskapshistoria olika händelser och företeelser 
ur medicinsk teori och praktik i Sverige under 1900-talet, som hyllats eller kritiserats eller har passerat 
obemärkt fram till nu. Kapitlen är fallstudier i olika medicinska moraler och vad som i vissa fall även 
betraktats som skandaler. Författarna beskriver hur händelserna hanterades då respektive idag, och 
diskuterar varför den etablerade historieskrivningen ser ut som den gör.
“Föreliggande antologi är ett utmärkt exempel på de slags analyser som ger en fördjupad förståelse 
av utvecklingen i den moderna medicinens värderings- och föreställningsvärld. Den sätter på ett unikt 

sätt ljus på de svenska medicinska och medicinetiska kontroverserna. Då medicinen idag är en angelägenhet för alla i sam-
hället så har boken ett värde för en bred läsekrets. För medicinen och den medicinska etiken bidrar den till att leva upp till 
den klassiska devisen: känn dig själv.” Ur förordet av Niklas Juth, Gert Helgesson & Niels Lynöe, Karolinska Institutet.

Gahrton, Gösta / I Nobelprisets skugga : upptäckare och bortglömda : medicinarminnen       61 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319706, 302 s., indbundet, kr. 380,00 / 304,00

“I Nobelprisets skugga” presenterar ett antal av de forskare som tillsammans format den moderna 
utvecklingen inom medicinområdet. Gösta Gahrton berättar i denna yrkesmemoar hur han själv under 
många år varit en aktiv del av denna utveckling, både i Sverige och utomlands. Urvalet är person-
ligt och läsningen är lättillgänglig även för den intresserade allmänheten. Många av trådarna spinns 
kring Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Författaren ger sin egen bedömning av flera medicinska forskare som han anser varit eller är No-
belprisvärdiga, oberoende av om dessa fått Nobelpriset, utan att för den skull avslöja diskussioner 

eller beslut i Karolinska Institutets Nobelkommitté där han själv deltagit, först som medlem och sedan som ordförande. Ett 
genomgående tema är att de mest framstående forskarna har större betydelse för mänskligheten än som motsvars av medi-
as intresse för de, särskilt om man jämför med så kallade kändisar.
Gösta Gahrton är professor emeritus i medicin vid Karolinska Institutet och tidigare medlem och ordförande i Karolinska 
Institutets Nobelkommitté. 

Lagercrantz, Hugo / Upptäckter för livet : berättelser om medicinska Nobelpris                       61 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319768, 123 s., indbundet, kr. 278,00 / 222,40

Denna bok om Nobelprisupptäckter av Roseanna och Hugo Lagercrantz, där Roseanna har gjort 
urvalet, är spännande och intressant. Den beskriver naturvetenskapliga upptäckter framför allt inom 
medicinens område. Alla ungdomar borde läsa boken inför valet av studieinriktning och verksamhet. 
Upptäckterna visar på hur man kan bidra till mänsklighetens hälsa och välstånd och en förbättrad 
miljö. Bengt Samuelsson, Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1982.
Nobelpriset räknas som ett av världens främsta utmärkelser, priset framför andra till forskare, för-
fattare och världsförbättrare. Den som får priset blir känd för eftervärlden för lång tid framöver. Läs 

om Nobelprisets tillkomst och hur Alfred Nobels förmögenhet skapades med hjälp av dynamiten. Här möter vi ett tjugotal 
forskares avgörande upptäckter och belöningar under åren 1901-2014.
Initierat och lättbegripligt presenteras bland andra Wilhelm Röntgen, Marie Curie (två Nobelpris!), Konrad Lorenz och Rob-
ert Edwards. Här skrivs om insulin, bakteriejakt, nervtrådar, salamandrar, penicillin, polio, dansande bin, provrörsbarn och 
hjärnans GPS-system.

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (red.) / Doping : avhengighet, forfengelighet og ytelse                   61 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202586973, 317 s., hæftet, kr. 454,00 / 363,20

Boken belyser doping i ulike miljøer og områder av samfunnet, herunder innen idretten og i kro-
ppsbyggermiljøer, i arbeidslivet, blant studenter og i ungdomsmiljøer. De til sammen 11 forfatterne 
presenterer oppdatert og ny innsikt i blant annet årsaker til og virkninger av bruk av dopingmidler, 
ikke-medisinsk bruk av anabole-androgene steroider (AAS), forholdet mellom bruk, misbruk og 
avhengighet og forebygging og behandling. Antologien gir også et historisk tilbakeblikk på bruken 
av dopingmidler i krig og krisesituasjoner.
Boken er skrevet for studenter som tar bachelor, master eller videreutdanning innen helse- og so-

sialfag, samfunnsvitenskapelige fag, idrettsfag, politifag, kriminalomsorg og innenfor Forsvaret. Forskere og andre som 
arbeider med dopingproblematikk, vil også ha nytte av den.



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  OKTOBER 2019  SIDE 12 AF 28
Øijord, Thomas Winje / Kniv : håndverk, tradisjon og den norske folkesjela                             62.5 
Kagge, ISBN 9788248924500, 205 s., indbundet, kr. 461,00 / 368,80

Den tradisjonelle norske tollekniven har alltid vært en del av nordmenns identitet, og den nyter stor 
respekt blant kjennere internasjonalt. Det er ikke bare når du skal åpne en pakke fra posten eller 
vomme ut en elgokse at kniven er det perfekte verktøy - den kan også beskytte deg mot skrømt og 
underjordiske og helbrede sår og sykdommer.
Øijord forteller deg kanskje ikke hvordan du selv skal sy en tradisjonell slire av rårandslær eller 
laminere stål i egen smie. Men han forteller på en underholdende måte hvorfor vi gjør det. Ikke minst 
legger han ut på en reise i kongeriket for å dokumentere ulike mesterhåndverkere og tilvirkningen av 

det som skal bli en brukskniv av ypperste klasse.
Kniv er en litterær og illustrert fremstilling av tolleknivens historie og bruksområder - et vakkert og fascinerende innblikk i 
en urgammel og håndlaget del av Norge. 

Ekengren, Stefan / Högtid : jul, påsk, midsommar, kräftor & surströmming : 
alla de klassiska rätterna (och några nya)                                                                                 64.1 
Natur & Kultur, ISBN 9789127162150, 304 s., indbundet, kr. 365,00 / 292,00

Stefan Ekengren reder ut begreppen kring våra traditionella svenska högtider och ger dig både 
klassiska och nya recept. Inför varje högtid får du hjälp med planering och förslag på arbetsordnin-
gen. Hur långt i förväg går det till exempel att grava laxen, rulla köttbullarna eller baka påsktårtan? 
I påskkapitlet varvas recept på fyllda ägghalvor, pocherade ägg och ugnsomeletter med lammstek 
och vegetariska alternativ som broccoli- och getostpaj, och som avslutning en citron- och marängtårta 

med mazarinbotten. Kanske en äggtoddy också. Under midsommar gäller det att få till den perfekta mathållningen från 
morgon till kväll. Då serveras jordgubbsfrukost, ett praktverk till matjessilltårta, lerpottasill och på kvällen olika grillspett 
med lax, biff och grönsaker. Och så kanske den största högtiden av alla, julen. Förutom den självklara skinkan och Jans-
sons frestelse finns recept på bland annat laxtartar med kapris och dragon, sellerisallad och finsk kålrotslåda och en riktigt 
maffig annandagsmiddag med helstekt kalkon och gräddsky. Boken innehåller totalt cirka 200 recept och är ett referens-
verk att återkomma till gång på gång. 

Lindtein, Tove / Strikk med stil                                                                                      64.64 
Cappelen Damm, ISBN 9788202629649, s. 176, indbundet, kr. 433,00 / 346,40

“Strikk med stil” tar pulsen på motebildet og i boken vil du finne mange av dine nye favorittplagg. 
Deilige gensere og jakker som speiler blant annet moten på 70- og 80-tallet, men også romantiske 
plagg som er perfekte en nydelig sommerkveld. Kosesokker til en kjølig høstkveld når du skal slappe 
av i sofaen med et strikketøy, en lue som du strikker på en time og selvsagt er den kjente Lindtein-
jakken og -genseren med. Og er du glad i fotball, kan du nå strikke deg en supportergenser til neste 
kamp. 

Midtun, Aina Olsen / Nye strikkeantrekk til dukkegarderoben                                                                            
64.64 Bokvennen, ISBN 9788274889026, s. 165, indbundet, kr. 436,00 / 348,80

Boka inneholder 30 oppskrifter på tøy til dukken, fordelt på ti antrekk.
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Wallin, Johanna / Sticka nordiska mönster : vantar, mössor, sockor                                    64.64 
Norstedts, ISBN 9789113099255, s. 160, hæftet, kr. 174,00 / 139,20

Nordiska stickmönster har varit omåttligt populära inom stickvärlden i många år, både i Sverige och 
utomlands.
I den här boken har författaren inspirerats av en mängd historiska förlagor som hon fått tillgång till 
från museer i hela Norden, för att sedan göra moderna mönsterdiagram av dem, så att de kan leva 
vidare i många år till.
Först får läsaren ta del av ett historiskt föremål, som en vante eller bonad, sedan följer stick-

beskrivningar på vantar, mössor eller sockor där mönstret används. Det kan vara solhjulet från Gotland, fästfolksvantar 
från Västergötland eller vattenlöpare från Finland.
Boken innehåller cirka femton mönster och över fyrtio olika projekt där dessa används. Fina, klassiska mönster för såväl 
vantar, som mössor och sockor.
Författaren Johanna Wallin har stor kunskap om traditionella mönster och tekniker. Hon är en erfaren lärare och stickentu-
siaster uppskattar hennes tydliga diagram och beskrivningar. Mönstren i boken kan appliceras på många olika sätt. 

Krantz, Mats / Bryggmästarens långa ölresa                                                                       66.84 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319751, 207 s., indbundet, kr. 439,00 / 351,20

Hur verkar humlekottarnas lupulin? Hur hanteras malten? Vikten av bra vatten, jästens hemliga kultur, 
ölets färg, den korrekta skumkronan i glaset. Förpackningens och etikettens betydelse och så mycket 
mera. Det vet bryggmästare Matz Krantz allt om.
Han skriver om när staten upptäckte ölet som inkomstkälla genom beskattning, vilka skyddshelgon 
som bryggarna en gång i tiden åkallade. Inte minst berättar han om sina erfarenheter från olika 
länders bryggerier och dryckesvanor. I Bayern dricker man mest öl i världen, 225 liter per person och 
år, i Sverige nöjer vi oss med cirka 50 liter. I bland annat Tjeckien, Belgien, Polen, Tyskland och USA 
är motsvarande siffra 100 liter.

Mats Krantz har levt ett gott och innehållsrikt liv i ölets tecken. I denna illustrerade volym gör han både många nedslag i 
den skummande dryckens mångtusenåriga historia och i sin egen handfasta yrkeskarriär från golv till direktörsstol i bry-
ggerier hemmavid och internationellt. Han är således både tillverkare och användare av det som han producerat genom 
decennierna.

Lind, Kalle / Hasse Alfredson : en sån där farbror som ritar och berättar                                    70 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137154206, s. 350, indbundet, kr. 336,00 / 268,80

Den stora biografin om Hasse Alfredson. Skriven av Kalle Lind, känd från radio, tv och podden 
Snedtänkt, där han granskat stort, smått och jättelitet i den svenska underhållningens historia. Nu 
tar han sig an en av de allra största och skildrar Hasse Alfredsons resa från barndomen i Helsing-
borg, via spexande i Lund, anställning på Radiotjänst till samarbetet med Tage och skapandet av AB 
Svenska Ord. Genom revyer, filmer, böcker, upptåg och allehanda muntrationer som kom att inreda 
folkhemmet med färg och humor. Men här tecknas också en annan bild, den av en man som inte alltid 
litade på sin egen förmåga att vara enastående underhållande. En som aldrig blev nostalgisk över 

sina egna bedrifter, men väl över de människor han förlorat. 

Norin, Jonte (red.) / Ur arkivet : byggnader och projekt av Gustaf Rosenberg                          71 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319829, 280 s., indbundet, kr. 475,00 / 380,00

Gustaf Rosenberg (f. 1925) bedrev egen arkitektverksamhet från 1955 fram till sekelskiftet. Ofta 
beskrevs hans företag som det lilla kontoret med de stora projekten, känt för sin noggranna kontroll 
av komplexa program och flöden struktur och repetition, anpassning till landskapet och till den bygg-
nadsanknutna konsten.

Till de mer kända projekten hör Tomteboda postterminal, IBM Forum i Kista, Sollentuna Simhall och Tekniska Verken i 
Linköping.
Tack vare att kontoret levt vidare finns arbetet bevarat i arkivet, en veritabel arkitektonisk skatt av intressanta projekt, vack-
ra illustrationer, detaljritningar och arbetsmodeller.
Avsikten med denna vackra volym är inte främst att redovisa de olika projekten som helhet, utan att visa goda exempel på 
ett kvalificerat arkitektarbete. Här finns detaljer, illustrationer, struktur m.m. Detta som inspiration för läsaren i en tid då 
arkitektens roll och arbetsverktyg är under snabb och omdebatterad förändring.
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Isæus-Berlin, Meta / Tidskapslar : alla mina installationer                                                      72 
Bonnier Fakta, ISBN 9789174249705, s. 224, indbundet, kr. 480,00 / 384,00

Meta Isæus-Berlin ställer de stora existentiella frågorna i sina installationer. Hon talar om minnet, 
sexualitet, vad minns vi av vårt liv i dödsögonblicket, överlevnadsrecept, sömnen. Det unika här är att 
konstnären själv berättar om sin konst och sina tankar om hur den kom till. Meta Isæus-Berlin skriver 
med egna ord om sina installationer. De ringlande berättelserna försöker finna svaren på var idén 
kommer ifrån men också handfast hur installationen faktiskt är gjorda fysiskt. Varje installation är 
beskriven utifrån frågor som får svar. Vad är tanken med installationen? Hur är den gjord? och Vad 

hände sedan? Varför behövdes 400 kilo trolldeg till att fylla ett rum och hur förvandlas lövtunna underkläder till brons? 
Svaren är överraskande och tankeväckande och de berättas med mycket humor. Bildmaterialet från 30 års verksamhet 
är fantastiskt. Här finns också ett samtal mellan Niclas Östlind och Meta Isæus-Berlin, där de gemensamt försöker se på 
installationerna på ett djupare plan. De diskuterar återkommande teman i Isæus-Berlins konstnärskap såsom vatten, sän-
garna, de itusågade möblerna, vad betyder de? Tidskapslar avslutas med tidiga verk åren 1992 till 1996 och innehåller en 
separat engelsk del. Boken utkommer samtidigt med öppningen av Meta Isæus-Berlins utställning Nattlogik på Prins Eugens 
Waldemarsudde i Stockholm i oktober 2019. 

Lundegårdh, Catarina / Trogen in i döden : Bruno & Signe Liljefors konstnärsliv                      72 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319799, 346 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Signe blev den välkände konstnären Bruno Liljefors andra hustru. Tillsammans fick de åtta barn och 
de älskade varandra hela livet, en existens där Bruno skötte sitt konstnärskap samtidigt som han drog 
in betydande summor till både sin växande familj och de tidigare fem barnen.
Signe svarade för allt i övrigt med enastående lojalitet, klokhet och handfast insikt utbildad sånger-
ska som hon var. Hon talade många språk, följde med i litteraturen, var själv jägare och även tidig 
bilförare i Europa och hemma.

Bruno var ett med naturen, oftast med penseln eller ritstiftet, ibland med bössan i hand. Han umgicks med vännerna och 
kollegorna Anders Zorn och Carl Larsson. I huset dök ofta andra kulturpersonligheter upp för att delta i jakter.
Signes arbetsbörda var obegripligt stor. Hennes säkerhetsventil under hela livet brevväxlingen med väninnan Alma Uggla, 
som hon träffat på en teaterskola i ungdomen. Till henne skriver Signe om grossesserna och barnen, om makens arbets-
börda, om de ständiga flyttarna och byggnadsprojekten, om odlande och kläder, om seglande liksom att härbärgera stora 
jaktsällskap som gärna utnyttjade familjens gästfrihet.
Dessa brev är en rik källa om det pågående livet, en form av minnen men intressantare, sannare och med tidsfärg. Här 
pågår dåtidens nu med anekdoter, sorger och stämningslägen. Läsaren får blicka in en subjektiv, levande berättelse om 
vardagslivet hos en av tidens främsta naturskildrare.
Boken är generöst illustrerad med Liljefors målningar, akvareller, skisser, teckningar och skulpturer, men också med unika 
fotografier ur familjealbumen.

Taube, Maria / Konstnären Evert Taube                                                                                   72 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319836, 192 s., indbundet, kr. 456,00 / 364,80

Evert Taubes namn och röst klingar välbekant för de flesta svenskar. Men målaren och tecknaren i 
samma person är inte lika känd. Ändå återfinns Evert Taubes målningar, akvareller, gouacher och 
teckningar i samlingarna hos Moderna Museet.
I denna flödande och rikt illustrerade volym presenteras konstnären Evert Taube i helfigur dels genom 

hans egna verk dels genom en initierad text av Maria Taube, både dotterdotter och själv verksam vid Moderna Museet. För 
Evert Taube var konsten en naturlig del av livet, vilket framgår av urvalet i boken. Han hade alltid nära till bilden. Därför 
artar sig boken också till en livsvandring genom konsten, de många resorna, äventyren och de mänskliga mötena. Här finns 
välbekanta geografiska namn som Vinga, Pampas, Sjösala, Italien och personer som hustrun Astri, barnen, kollegor som 
Albert Engström och krogar som Den Gyldene Freden.
Konstnären och illustratören Evert Taube är lika mångsidig och stimulerande som artisten, poeten, vissångaren och förfat-
taren. Olle Granath, tidigare Överintendent för Nationalmuseum och chef för Moderna Museet, har skrivit bokens engag-
erade företal.
Maria Taube är ovanligt väl skickad att skriva denna konstbok, där hon också gjort urvalet bilder hon är barnbarn till 
Evert. Hon är sedan många år intendent på Moderna Museet. Därtill sitter hon i Taubesällskapets styrelse. Boken utges f.ö. 
i samarbete med Taubesällskapet. 



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  OKTOBER 2019  SIDE 15 AF 28
Holmgren, Ola / Möten med Keve Hjelm                                                                               77 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319720, 312 s., indbundet, kr. 380,00 / 304,00

Skådespelaren och regissören Keve Hjelm (1922-2014) var något av ett kraftcentrum inom svensk 
teater. I denna personliga minnesbok tecknar litteraturvetaren Ola Holmgren sitt vänporträtt av den 
nyskapande scenkonstnären. I gott sällskap av dramatiker som Strindberg, Molière, Shakespeare och 
Eugene ONeill bjuder dessa möten med Keve Hjelm både på intellektuella äventyr och på gripande 
rolltolkningar. De lyfter fram Keve Hjelms inspirerande bidrag till skådespelarkonsten; ordet som blir 
kropp, tanken som förenas med känslan.
Holmgren beskriver målande den första januarikvällen när de träffades i en lång kö till Strindberg-

smuseet där Olof Lagercrantz skulle tala om Strindberg. De kom inte in, däremot kom de in på krogen där de över flera 
öl dryftade Strindbergs konster. Därmed var en grund lagd för en vänskap och ett kamratskap också i arbetet på Teater-
högskolan. De två diskuterade konsten, litteraturen, teatern liksom de stora dramatikerna.  Med utgångspunkt i sin gamla 
dagbok med dess kortfattade noteringar bygger Holmgren ett närskådande manus. Där finns Keve Hjelm, orädd, obekväm 
och alltid väljande sin egen väg.
Ola Holmgren, professor emeritus, litteraturvetare, teaterlärare, författare till en rad böcker om Ivar Lo-Johansson, Peter 
Weiss, Bob Dylan m.fl.

Ericson-Roos, Catarina / Erik Sædén : mästersångaren bakom masken                                    78 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319683, 379 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Erik Sædén är ett av de stora namnen inom svensk opera. Hans liv och gärning beskrivs i denna full-
matade biografi av Catarina Ericson-Roos.
Alltifrån pojkåren till studentexamen i Vänersborg var han en ganska svårt stammande yngling, som 
i studentexamen fick ynnesten att sjunga fram sina muntliga svar just för att talfelet inte märktes då. 
När han livet igenom framförde sitt enorma flöde av sjungen text, så stammade han inte.
Han framträdde ibland utomlands men föredrog att avböja erbjudanden från internationella opera-
hus. Hans huvudscen var och förblev Kungliga Operan i Stockholm, där han agerade i fem decennier. 

Han hade en remarkabel bredd och sjöng ofattbara 160 roller från barock till nutida operor, han behärskade lyriska såväl 
som dramatiska roller, som romanssångare jämfördes han ibland med Dietrich Fischer-Dieskau och i kyrkorummet var han 
en uppskattad solist. Men hela livet älskade han också lärarrollen och många kända svenska sångare har honom att tacka 
för sina framgångar.

Abrahamsen, Frank Eirik / Den coachende treneren : om å coache unge utøvere 
på nasjonalt og internasjonalt nivå                                                                              79.6 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245033199, 144 s., hæftet, kr. 436,00 / 348,80

Dette er tredje og siste bok i bokserien Den coachende treneren. Denne gangen tar forfatterne for seg 
vesentlige sider av trenergjerningen når man har utøvere som satser. Hva kan du som trener bidra 
med når utøveren står foran - eller har opplevd - sitt nasjonale eller internasjonale gjennombrudd?
Å være trener for unge mennesker som har lagt ned masse arbeid i idretten sin, er både spennende 
og utfordrende. Det stilles høye krav til trenerens kunnskap, involvering og bruk av tid, og trenere på 

toppnivå forventes å ha kontroll på mange ting, som effektive treningsprinsipper, idrettens egenart og grunnleggende fysi-
ologi. Men i dag er det en tydelig tendens, særlig internasjonalt, at trenerutdanninger og treneryrket også omfatter stress-
mestring, evaluering, kommunikasjon og selvstendiggjøring av utøveren.

Rønning, Helge / Litteraturpolitikkens verktøykasse : den norske modellen                                     81 
Pax, ISBN 9788253041216, 146 s., indbundet, kr. 323,00 / 258,40

Norge er gjesteland ved verdens viktigste bokmesse i Frankfurt i oktober 2019. Det skjer i en tid da 
det er mange tegn på norsk litteraturs internasjonale suksess. Litteraturpolitikkens verktøykasse av 
Helge Rønning og Tore Slaatta er skrevet med dette som bakgrunn. I boka argumenterer de for en 
fremadrettet litteraturpolitikk i Europa og gir en gjennomgang av den norske litteraturpolitikkens 
viktigste virkemidler. Til å være et lite samfunn og et lite språkmarked, skrives og utgis det et stort an-
tall bøker i Norge. Forfattere, forlag, bokhandlere og andre bransjeaktører er viktige for bredde og 
kvalitet i produksjon og distribusjon av norsk litteratur. Men skal litteraturen få utvikle seg som den 
bør, må det også finnes en aktiv og engasjert litteraturpolitikk.
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Knutson, Ulrika / Den besvärliga Elin Wägner                                                                      81.7 
Historiska Media, ISBN 9789177890102, 300 s., indbundet, kr. 321,00 / 256,80

Elin Wägner var långt före sin tid och det är först nu som tiden hunnit ifatt henne. Som en av Sveriges 
viktigaste författare under 1900-talet är hon framförallt ihågkommen för klassiska romaner som Norr-
tullsligan och Pennskaftet. Men inte minst var hon civilisationskritiker.
Wägner utmanade sin samtid, och ansågs besvärlig. Hon var en hård moralist som krävde det omöjli-
ga av sin omgivning kampen för rösträtten, freden, kärleken och miljön skulle gå före allt annat.
Journalisten och författaren Ulrika Knutson har skrivit en engagerad och skarpsinnig bok om Elin 
Wägner, som tar fasta på hennes mer okända sidor. Det är ett modernt porträtt som berör högakt-
uella ämnen, som sexuella trakasserier och miljöförstöring. Man kan inte låta bli att undra vad Elin 

Wägner hade tyckt om me too-uppropet och Greta Thunbergs miljöaktivism?
Ulrika Knutson är en välkänd radioröst och journalist som tidigare har skrivit boken “Kvinnor på gränsen till genombrott”. 
Biografin om Elin Wägner är hennes efterlängtade litterära comeback. 

Askildsen, Kjell / Et deilig sted : utvagte noveller                                                                          85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249521463, 320 s., indbundet, kr. 455,00 / 364,00

Kjell Askildsen er en av de største prosaforfatterne i Norden og regnes som novellekunstens mester. 
30. september fyller han 90 år. I denne nye antologien velger inviterte lesere én novelle hver fra 
forfatterskapet. Utvalget består av 20 noveller. Hver novelle er ledsaget av en begrunnelse for valget 
eller en kort kommentar om Askildsens prosakunst.
De inviterte leserne er: Gisken Armand, Marie Aubert, Bjarte Breiteig, Mikkel Bugge, Ingvild Burkey, 
Rune Christiansen, Niels Fredrik Dahl, Eline Lund Fjæren, Frode Grytten, Helle Helle, Espen Haavard-
sholm, Terje Holtet Larsen, Merethe Lindstrøm, Tove Nilsen, Lars Norén, Per Petterson, Tone Selboe, 
Maria Navarro Skaranger, Dag Solstad, Linn Ullmann, Hanne Ørstavik og Ingrid. Z Aanestad. 

Nordström, Ulrica / Nordiska bad : i sjö, hav, bassäng och källa                                         79.6 
Natur & Kultur, ISBN 9789127162525, s. 160, indbundet, kr. 326,00 / 260,80

De nordiska länderna har starka badkulturer. Det kalla klimatet och ländernas geografiska utformn-
ing har gjort att vissa former av badande etablerade sig redan under förhistorisk tid. Bastubad, 
kallbad, källbad och motionsbad är en del av Nordens kulturhistoria som har överlevt i tusentals år. 
I vetenskap, konst, litteratur och religion möter vi berättelser om vattnets betydelse för människan och 
naturen som en god och förödande kraft, som nytta och en symbol och metafor för rening. Vi badar 
av hygieniska, medicinska, religiösa och stärkande skäl men också för att umgås och slappna av.

Den här boken handlar om badandet i Norden; om attityder och förhållningssätt till badandet, våra gemensamma men 
också egna badtraditioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Vad är det som är specifikt med nordiska bad 
och var finns dagens intressantaste och mest spektakulära bad? Ulrica Nordström besöker bland annat svenska kallbad, 
finska bastubad mitt i Helsingfors och naturligt uppvärmda isländska källor. 

Sæther, Stig Arve / Idrettsvitenskap : perspektiver og praksis                                               79.6 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215030913, 288 s., hæftet, kr. 472,00 / 377,60

Norsk idrett preges både av stor bredde i antall medlemmer og høye topper i form av internasjonale 
prestasjoner. Hva kan suksessen skyldes: Er det den såkalte norske idrettsmodellen, de økonomiske 
rammene for idretten eller helt andre ting?Denne antologien tilbyr en grunnleggende innføring i idret-
ten som fenomen og dens påvirkning på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Kapitlene tar særlig for 
seg ledelse, økonomi, trenerrollen, idrettspsykologi, treningslære, idrettstalentene, barne- og ungdom-
sidretten og kroppsøvingsfaget. Målet er å gi et godt svar på hva som påvirker og forklarer norsk 
idretts viktige rolle i det norske samfunnet. 
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Skjerdingstad, Kjell Ivar (red.) / Biblioteket i litteraturen                                                            81 
Pax, ISBN 9788253040912, 419 s., hæftet, kr. 409,00 / 327,20

Hva er et bibliotek - som metafor, institusjon og sted? Og hvordan blir det fremstilt i film og litteratur? 
I 12 kapitler undersøkes slike spørsmål nærmere. Slik utvider, nyanserer og overskrider boka eta-
blerte forestillinger om bibliotekets og arkivets rolle.
I flere fortellinger inngår fritidslesning og kunnskapstørst som en livsnødvendighet. I andre er bøk-
er en mangel. Hvor viktig er tilgangen på et bibliotek? Her handler det om alle slags skrifter - fra 
antikkens papyrusfragmenter til vår tids digitale fortellinger. Eksemplene er hentet fra barnelitteratur, 
arbeiderdiktning og filmadapsjon. Denne boka rommer dypdykk i historiske arkiver og nyoversatte 

tekstfragmenter som vitner om antikkens skriftkultur. Her drøftes materielle spor, lesing og identitet, det kollektive minnet, 
samlerens fysiognomi og Glawoggers “geopoetiske blikk”. Og bøker og bibliotek hos forfattere fra Hypatia og Camilla 
Collett til Roald Dahl og Vigdis Hjorth. Boka henvender seg til studenter og bibliotekarer, men også til boksamlere, litter-
aturformidlere og andre som er interessert i arkiv, bøker og bokhistorie.

Holmström, Josefin / Emily Dickinson och vulkanerna                                                           81.3 
Norstedts, ISBN 9789113088549, s. 250, indbundet, kr. 304,00 / 243,20

“Det här är en bok om min Emily Dickinson, och om vad det innebär att läsa henne idag. Utgång-
spunkten är den fråga som genomsyrar det mesta som skrivits om Dickinson: hur kan man vilja det liv 
som hon valde?
Om man ägnar sitt liv åt att skriva och kanske till och med misstänker att man är bra på det, vill man 
då inte dela sitt skrivande med någon? Hur kan man vilja detta isolerade liv, livet bakom en skärm, 
oåtkomlig i sin elektriska storm, förnekad den älskades famntag och den besvarade kärlekens re-
parativa och generativa kraft?
För den skrivande kvinnan - för den här skrivande kvinnan som är jag - finns det en rädsla att bli som 

Emily Dickinson, eller som det jag föreställer mig att Dickinson var - det vill säga ensam.
Det här kan därmed inte undgå att vara en bok som åtminstone delvis handlar om konsten och ensamheten, eller kvinnan 
och ensamheten. Jag tänker mycket på ensamma kvinnor, författare eller ej.”
Josefin Holmström

Eggen, Torgrim / Axel : fra smokken til Ovnen : storyn om Axel Jensen                                81.55 
Cappelen Damm, ISBN 9788202315597, s. 624, indbundet, kr. 570,00 / 456,00

Den første biografien om forfatteren Axel Jensen som døde i 2003, 71 år gammel. Jensens liv ble et 
fantastisk, kaotisk og myteomspunnet eventyr, og Torgrim Eggen har som den første samlet trådene til 
dette enestående kunstnerlivet.

Kvint, Kerstin / Astrid och jag                                                                                                    81.7 
Astrid Lindgren Text, ISBN 9789187659669, s. 100, hæftet, kr. 253,00 / 202,40

Kerstin Kvint var bara 16 år när hon 1952 steg in genom porten till Rabén & Sjögren på Tegnergatan 
28 i Stockholm. Hon började som kontorsflicka men avancerade snart till chefssekreterare och så 
småningom var det hon som tog hand om förlagets utlandsförsäljningar, inte minst sålde hon Astrid 
Lindgrens böcker med stor framgång. Och när Astrid på äldre dagar inte själv orkade med all kor-
respondens var det Kerstin som trädde in som hennes personliga sekreterare. Med många historier, 
privata foton och citat från Astrid berättas här om deras långa gemensamma arbetsliv;  resor, möten 

med författare och förlagsvänner. Astrid Lindgrens kvickhet och slagfärdighet känns igen i de många anekdoterna, till 
exempel när hon i 85-årsåldern gör succé hos det spanska förlagsfolket i Barcelona då hon med bravur framför en gam-
mal slagdänga: I m one of the nuts in Barcelona, I plinka de plonk in Casa de bionk Innan kvällen var slut kunde alla den 
utantill. 
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Liljestrand, Jens / Mannen i skogen : en biografi över Vilhelm Moberg                                 81.7 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100181185, s. 730, paperback, kr. 183,00 / 146,40

Vilhelm Moberg var en av det svenska 1900-talets största diktare, som med sina utvandrarromaner 
om Karl Oskar och Kristina skrev seklets mest lästa och älskade litterära verk. Samtidigt var han en 
av landets viktigaste opinionsbildare och länge vår mest spelade dramatiker.
Trots Vilhelm Mobergs unika status har det inte funnits någon biografi som omfattat hela hans gärn-
ing. Först nu, 45 år efter hans död, kommer boken som skildrar Moberg i helfigur. Jens Liljestrand 
berättar levande och fängslande om en av våra mest komplexa, kontroversiella och storslagna kul-
turikoner. Mannen i skogen är den definitiva boken om Vilhelm Moberg och hans stund på jorden. 

Grytten, Frode / Landet bortanfor landet : område 51 : protestsongar                                      85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249520831, s. 127, hæftet, kr. 318,00 / 254,40

Område 51 er eit hemmeleg område i Nevada, der det amerikanske forsvaret testar ut fly og våpen-
system. Det er også kontrollsenter for avanserte dronar. Her blei det legendariske U2-flyet prøvd ut, 
og viktige delar av teknologien bak måneferdene utvikla. “Landet bortanfor landet. Område 51” tar 
oss med til ei verd som ikkje er plotta inn på kartet, denne undergrunnen som er befolka med per-

sonell som ikkje står på offisielle lønningslister. Dikta uttrykker frykt for at vi ikkje lenger kan yte motstand mot krigen, fordi 
han blir utkjempa under bakken og oppe i himmelen, med maskinar, satelittar, dronar, fiber, kablar. Krig er blitt ein blodfl-
ekk som har trekt så djupt inn i kvardagen at han no er farga på same vis som alt rundt oss, som del av eit vanlig plagg vi 
tar på.
Dikta i denne samlinga er del av eit musikalsk samarbeid med Morten Qvenild. “Landet bortanfor landet. Område 51” blei 
til som eit tingingsverk til Kongsberg jazzfestival i 2017, og blir no utgitt både som bok og som plate.

Hagemann, Bror / Det vidunderlige                                                                                        85 
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210057250, 380 s., indbundet, kr. 448,00 / 358,40

De har vært et par i over tjuefem år. Hun og han. Du og jeg. Men nå er det over. Sammen seiler de 
mot Skagen i båten hans en siste gang før de skal gå hver til sitt. Hva er igjen av det som en gang var 
en nesten selvutslettende forelskelse? Når fortalte de hverandre de første løgnene?
Flere historier brettes ut. Om gutten fra Gjøvik som fulgte musikken. Om den unge mannen som 
ramlet inn i den politiske maktens sentrum. Om den gamle overgrepssaken fra hjembyen. Ryktene om 
dirigenten av det berømte Arietta-koret, hvis komposisjoner alle lot seg berøre av. Fikk han ikke et 
varsel fra en av de unge guttene den gangen?
Hun er også opptatt av saken, og er det ikke noe hun skjuler? Hvilken rolle har historien om koret 

hatt å si for livet de har levd sammen?
“Det vidunderlige” er en kjærlighetsroman, en krimgåte, en fortelling om musikk, og om det vakreste, som kan skjule det 
som er aller mørkest.

Hødnebø, Tone / Å snu verden inn mot verden : dikt i samling                                                        85 
Kolon Forlag, ISBN 9788205526297, 432 s., hæftet, kr. 235,00 / 188,00

“Å snu verden inn mot verden” samler Tone Hødnebøs seks første diktsamlinger, fra debuten med 
“Larm” i 1989 via “Mørkt kvadrat”, “Pendel”, “Stormstigen”, “Nedtegnelser” til den seneste samlingen 
“Nytte og utførte gjerninger” fra 2016. Diktene hennes forener en retorisk og bevisst tenkemåte med 
personlige erfaringer, klarhet med kompleksitet, og tenksomhet med følsomhet. Etterord ved Mette 
Moestrup.
Tone Hødnebø feirer 30 år som forfatter.
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Høyer, Ida Hegazi / Ene: barnet : roman                                                                                  85 
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210056932, 191 s., indbundet, kr. 413,00 / 330,40

Barnet kommer til verden. Ikke uten kjærlighet, men først og fremst med et pragmatisk instinkt, står 
moren overfor det store eksperimentet. Hun er kanskje ikke som mødre flest, men hun gjør sitt beste. 
Med barnet blir også den sosiale kontrakten satt på ny. Omgivelsene hevder sin rett til å mene noe 
om alt - om oppdragelsen, om morskapet - for at det nye mennesket skal bli en god samfunnsborger. 
Men hvordan tar man egentlig vare på et barn i møtet med en verden som setter alt inn på å besette 
det?
Med ene | barnet har Ida Hegazi Høyer skrevet et morsportrett utenom det vanlige. En radikal roman 
om det radikale i å få barn. Om den spente hinnen mellom individet og fellesskapet. Og om enkelt-
menneskets selvstendighet i sin aller ytterste konsekvens.

Kjærstad, Jan / Mr. Woolf : roman                                                                                      85 
Aschehoug, ISBN 9788203364839, s. 315, indbundet, kr. 455,00 / 364,00

Hvordan oppsto ideen til Abelson-modellen, et av det 21. århundrets store vitenskapelige gjennom-
brudd?
En dag møter William Abelson sin far til lunsj på Dovrehallen. William har en doktorgrad i fysikk, 
men har gått på en smell, han har i flere år arbeidet som barista i en trendy kafé ved Akerselva. 
Faren driver Stjerneplassen Leker, en butikk i Storgata, og William tror det skal bli en vanlig lunsj der 
faren lufter sine økonomiske bekymringer over et patentsmørbrød. Faren har imidlertid noe annet på 
hjertet: Elizabeth, Williams søster, har forsvunnet. Faren er bekymret, han tror det kan ha tilstøtt henne 
noe. At hun er i fare. William får et oppdrag, han må reise til Hongkong, der søsteren etter sigende 

oppholder seg.
Hvor vanskelig kan det være? tenker William. Jeg skal bare finne en søster og hente henne hjem.
På flyplassen i Hongkong venter en overraskelse: William blir hentet i en Rolls Royce og kjørt til The Peninsula, et av byens 
fineste hoteller. Uten å vite det skal han de neste dagene møte mennesker og miljøer som snur opp ned på alt og som setter 
ham på sporet av forbløffende innsikter.

Linde, Heidi / En virkelig kvinne                                                                                           85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205530027, s. 272, indbundet, kr. 413,00 / 330,40

Meningen med livet med eller uten barn. Marie er godt gift, hun har en attraktiv jobb, en hyggelig 
leilighet og et solid sosialt nettverk. Men hun mangler bare én ting: et barn. Etter utallige prøverørs-
forsøk, hormonelle berg- og dalbaner, sædavleveringer og uthenting av egg, er den resultatløse, men 
kostbare, aktiviteten i ferd med å slite i stykker Marie og ektemannen Jens. Hun er fremdeles fast 
bestemt på at dette skal gå, at det må gå, men tvinges langsomt til å reflektere over alt hun står midt 
oppi. Hvorfor er det så viktig for henne å få barn? Er det verdt å ofre ekteskap og mental helse for? 
Og er det mulig å leve et liv der fravær av barn blir sett på som et valg ... og ikke en mangel?
Å bære fram og føde et barn oppfattes som den ultimate kvinnelige erfaringen. Kan man da være en 

virkelig kvinne uten å være mor?

Lindstrøm, Merethe / Fuglenes anatomi                                                                                 85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249521586, s. 190, indbundet, kr. 433,00 / 346,40

“Hvis det betyr noe, så åpnet jeg ikke for gutten heller den første gangen han ringte på. Gutten kom 
ikke for å lage volieren, han kom for å gjøre småjobber for oss. Han skulle male vegger, reparere ta-
ket på skjulet, hjelpe oss med ryddingen av noen vannløp nedenfor jordet, men det jeg tenkte på, var 
volieren, jeg forklarte at det var et fuglerom. Han spurte ikke hvorfor man trengte et fuglerom. Jeg var 
alene da han kom, og ble overrasket da det ringte på, jeg kunne latt som jeg ikke var der, det kunne 
jeg gjort, men så begynte han å banke på da ingen åpnet for klokka, og hundene bjeffet og ulte. De 
liker heller ikke folk de ikke kjenner.”
Hun som skriver i denne romanen har trukket seg tilbake til arbeidsrommet i Yew Tree Cottage, i en 

liten engelsk landsby. En ung gutt kommer for å bygge et fuglerom, om kvelden kjører hun ham til et jorde hvor han sier 
han bor, men det finnes ingen hus der. Mens gutten setter sammen fuglerommet, skaper hun en forbindelse via teksten hun 
skriver, trekker en tråd som ligner veiene gjennom det engelske landskapet, en sammenføyning mellom fortid og nåtid. 
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Linnestå, Aasne / Johannas åpenbaringer : roman                                                                  85 
Aschehoug, ISBN 9788203364822, 279 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Johanna jobber som sykepleier i Juba, i Sør-Sudan. En dag kommer hun over ei lita jente som gjør 
et veldig inntrykk på henne, og som utløser den brå beslutningen om å bryte opp fra feltarbeidet. 
Johanna reiser fra Juba, fra jenta, og kjæresten Ermias, og drar rett hjem til Norge, og familiens hytte 
oppe i fjellene. Men møtet med jenta har festet seg. Johannas forestillingskraft er stor, og de mørke 
vinternettene blir krevende å håndtere. Farmoren dukker også opp, i form av sterke minnebilder, men 
det er særlig den vare og følsomme storebroren Tord som opptar tankene hennes, han som bare fikk 
ro når han befant seg ute i naturen.
Johanna er alene i vinterfjellet, omringet av et mektig landskap. Hadde det ikke vært for familieven-

nen Eivind som frakter henne til butikken annenhver uke, og den milde og litt konfliktsky faren som iblant kommer på 
besøk, ville hun ikke hatt noen å dele tankene sine med. Men Eivind og faren bærer også på hemmeligheter, og midt i alt 
krever plutselig en liten hund Johannas oppmerksomhet. 

Næss, Atle / Blindgjengere : roman                                                                                       85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205531444, 285 s., indbundet, kr. 448,00 / 358,40

Sommeren 1940 blir den tyske soldaten Sepp stasjonert i et lite, norsk bygdesamfunn. Her treffer han 
Marit, de forelsker seg, hun blir gravid. For at Sepp og Marit skal få gifte seg i en tid hvor det er 
forbudt for tyske soldater å inngå ekteskap med lokale kvinner, må Sepp krysse moralske grenser. 
Handlingene han utfører skal få store konsekvenser for Marits familie. Selv blir hun sendt til Erfurt i 
Tyskland for å bo med Sepps familie, og der blir hun en av dem som bittert får erfare det totale tyske 
krigsnederlaget: nådeløs bombing, amerikansk innmarsj og russisk brutalitet. Om Sepps skjebne på 
fronten i øst vet hun ingenting.
Verdenskrigens enorme katastrofer rommer et utall enkeltskjebner, mennesker som får sine livsløp 

brutalt omkastet, som må gjøre fatale valg som får følger for dem selv og andre. “Blindgjengere” er fortellingen om noen 
av dem.

Ravatn, Agnes / Dei sju dørene                                                                                                    85 
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252199109, s. 250, indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Litteraturprofessor Nina Wisløff er i ei brytingstid. Arbeidet hennar kjennest mindre og mindre rel-
evant, og huset hennar skal snart rivast. Mannen er travel helsebyråd, og forholdet til den kyniske 
legedottera er ikkje det beste.
Då leigebuaren deira, Mari, forsvinn sporlaust, går det ikkje lang tid før politiets etterforsking stansar 
opp. I det stille begynner Nina å nøste opp i kva som kan ha skjedd, og det ho finn, får store konse-
kvensar for henne sjølv og familien.
“Dei sju dørene” er ein urovekkande roman om mørke løyndommar og farleg nysgjerrigheit. 

Rimbereid, Øyvind / Hvit hare, grå hare, svart                                                                        85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205529557, 89 s., indbundet, kr. 413,00 / 330,40

Diktene i “Hvit hare, grå hare, svart” har ulike motivmessige nedslagsfelt. Her finnes dikt om mekani-
ske innretninger og hjelpemidler som har betydd mye for mennesket, blant annet oder til sandpapiret, 
til hengsler og til en malmdør. I samlingen finnes også en serie dikt, såkalte ekfraser, over bilder fra 
det nå nedstengte Nasjonalgalleriet. Endelig finnes det en sekvens dikt av mer personlig art, som et 
dikt om den avdøde skotske poeten og Rimbereids venn Tom Leonard. De ulike motivene og temaene 
blir, som det ofte gjør hos Rimbereid, tvunnet sammen på et en intens og utvidende måte, slik at for 
eksempel skildringen av et eksplisitt politisk maleri av maleren Arne Ekeland, brått blir til et portrett 
av forfatterens mormor i fortvilt bønn. 
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Solstad, Dag / Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen : roman                                                    85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249521432, 106 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Bjørn Hansen, 77 år, en olding nærmest, bor alene i en ettroms leilighet på Grønland. Nyheter inter-
esserer ham ikke lenger. I frykt for å gå glipp av dødens alvor, griper han til sine himmelske fores-
tillinger og samtaler med dem som har gått foran ham. En dag banker svigerdatteren på Bj. Hansens 
dør. Med seg har hun Bj. Hansens barnebarn Wiggo, som skal begynne å studere ved Universitetet i 
Oslo, og som hun har bestemt at skal bo på hybel hos sin farfar. Dette er Solstads 19. roman, og den 
tredje romanen om Bjørn Hansen. Med det blir trilogien om kemneren fra Kongsberg stående som et 
av Solstads hovedverk. 

Sortland, Gaute M. / Du er ikkje normal : noveller                                                                    85 
Det Norske Samlaget, ISBN 9788252198607, 136 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

I Sortlands nye novellesamling møter vi folk som av ulike grunnar tek val som er litt utanfor normalen: 
forfattarar som skriv kortprosa i staden for bestseljande romanar, eller foreldre som vil ha barna sine 
i nynorskklasse. Eller personane står på andre måtar litt i utkanten av det som skjer: læraren som har 
sin siste dag på skulen før pensjon, den fråskilde mannen som sender dickpics til utvalde kvinner på 
telefonlista, mannen som forsøkjer å vere i forkant av trendane som stadig dukkar opp, og kjøper inn 
utstyr for fuglekikking. Den tidlegare alkoholikaren som har vore nykter i eitt år og dreg på klatretur 
med ein kamerat, mannen som kjem heim og oppdagar at ein annan har flytta inn til familien, og at 
han sjølv er blitt ein tilskodar til det som burde vore hans eige liv.

Dei prøver alle å finne ut av ting og spreller litt når livet dreg dei med seg i uante retningar. Men hjelper det? Stort sett ik-
kje. Sortlands tekstar er humoristiske og leikne, men rommar som alltid ein melankoli knytt til det å stå utanfor og kikke inn.

Bojs, Karin / Klickad                                                                                                             87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100178581, s. 269, indbundet, kr. 353,00 / 282,40

Bästsäljaren Karin Bojs första deckare! Samma vecka som årets Nobelpristagare avslöjas hittas Doris 
träningskompis död. Doris är vikarie på en stor tidning och får i uppdrag att rapportera om Nobel-
prisen. Som vikarie måste hon leverera många klick på artiklarna, annars åker hon ut. Men Doris 
kan inte släppa väninnans död. Hon är övertygad om att det var mord, och hon är den enda som vill 
gräva i händelsen. Omgiven av forskare med stora egon, nya rön om schizofreni och kreativitet, en 
gåtfull systematränare, en hjälplös men genialisk bror och en fullständigt ouppfostrad labrador gör 
Doris vad hon kan för att hålla cheferna nöjda och ta reda på sanningen om väninnans död. 

Bonnier, Jonas / Knutby                                                                                                         87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100180935, s. 350, indbundet, kr. 377,00 / 301,60

Sommaren 1997 flyttar familjen Forsman till Knutby i Uppland, redo att påbörja sitt nya liv i Filadelf-
ia-församlingen som leds av Eva Skoog. Under de knappt sju år som följer ska ett fåtal personer och 
familjer väva sig ett förödande nät av erotiska maktrelationer som ofrånkomligt utmynnar i ett tragiskt 
crescendo.
Jonas Bonnier har skrivit en verklighetsnära roman om händelserna i Knutby och om hur det är mö-
jligt att skapa en parallell verklighet baserat på tro, hopp och kärlek, som till slut tjänar helt andra 
syften.
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Byggmästar, Eva-Stina / Nattmusik för dagsländor                                                                 87 
Wahlström & Widstrand, ISBN 9789146235927, s. 92, indbundet, kr. 267,00 / 213,60

I sin nya diktsamling ställer och besvarar poeten Eva-Stina Byggmästar ett antal hudlösa och livsvik-
tiga frågor: Vem lägger stenar i dina fickor när du sover? Kan man ta på sig konsertsalens kvardrö-
jande, brusande toner som en kofta? Handlar kärleken egentligen om att gå vilse, om metamorfos, 
om att satsa allt och förlora allt? Var i kroppen sitter själen? Finns det en färg mer indigo än indigo? 
Är vi alla själsresenärer och argonauter, styr vi ut mot Lyrans stjärnbild?  

Fioretos, Aris / Atlas                                                                                                             87 
Norstedts, ISBN 9789113097947, s. 464, indbundet, kr. 496,00 / 396,80

Allt började med en dödsannons i tidningen. En dag upptäckte Aris Fioretos att en arkivarie gått bort 
i hög ålder och utan anhöriga. Han skulle inte ha lagt Iris Frosts namn på minnet om det inte liknat ett 
han givit en bifigur i sin första roman. Nyfiken kontaktade han tidningen och fick numret till personen 
som satt in annonsen. När de möttes visade sig livet överträffa dikten. Den avlidna hade inte bara läst 
hans romaner om »den nya människan« kring förra sekelskiftet, utan även kommenterat dem. Vid sin 
död efterlämnade hon en plastkasse full med osorterade papper.

Nu föreligger dessa medicinhistoriska anteckningar i redigerat skick. Frost kastar ljus över gestalter som är betydligt 
mindre av påhitt än Fioretos sökt få läsare att tro. Hon skildrar sin egen mor vars öde tanklöst använts i andra syften, 
men också människor som får gåshud och varelser utan navel. Vissa lider av en »deformation av den sexuella instinkten«, 
andra tar första klivet på himlastegen eller söker det stoff av vilket själen är gjord. I detta laboratorium till bok samsas 
sedelärande berättelser med sakprosa, fabeln gör gemensam sak med urkunden. Atlas levandegör en parallellvärld intill 
förväxling lik vår egen. 

Flygt, Torbjörn / Släkte                                                                                                         87 
Natur & Kultur, ISBN 9789127163898, 195 s., indbundet, kr. 340,00 / 272,00

Jes ser inte direkt fram emot att åka ut på landet med Gösta för att fira hans födelsedag. Kanske för 
att de inte är en vanlig familj. Gösta är hans styvfar, hans halvbror Jakob sitter inne, de ska tillbringa 
helgen hos Jakobs sambo Linda och Amadeus, hennes son som hon har med en annan man.
Jes är tafatt, men också driven av en stark pliktkänsla och en hel del skuld. Den här helgen sätter 
hans familjekänsla honom på svåra prov, men får honom också att samla ihop sig och visa sidor som 
han kanske själv inte visste att han hade.
Släkte är ett relationsdrama från Sveriges baksida, från slättlandens, bilvrakens, missbrukets, 

småkriminalitetens och eternitfasadernas land. Torbjörn Flygt skildrar dem som befolkar detta land med medkänsla och 
inlevelse.

Jersild, P.C. / Skriv först - fråga sen : manual för nybörjare                                                    87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100180638, s. 166, indbundet, kr. 299,00 / 239,20

Per Christian Jersild har nått en stor läsekrets med romaner som “Grisjakten”, “Barnens ö”,” Babels 
hus”, “En levande själ”, “Efter floden” och “Tivoli”. Han har också undervisat i Skapande svenska vid 
universiteten i Uppsala och Stockholm samt på Karolinska institutet. Efter mer än femtio års verksam-
het som författare har han nu samlat sina erfarenheter och skrivarråd i en handbok för nybörjare. 
Den innehåller 27 kapitel om sådant som Att börja, Att välja, Tempus, Jagberättare, Dialog, Tankar 
och drömmar, Karaktärer, Arbetsvanor och sist men inte minst Att skriva eller inte skriva.
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Jäderlund, Ann / Ensamtal                                                                                                      87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100180805, s. 90, indbundet, kr. 316,00 / 252,80

På den ö där vi är födda är alla som vi. Men ingen som jag. Hur kan ett jag säga du till ett annat 
jag? Röken går in i slingan. Slingan i röken. Ordet för mörker döljer så många ljud. Kan vi lyssna? 
Allting är lika främmande.
”Ensamtal” utgår från Ann Jäderlunds läsning av brevväxlingen mellan poeten Paul Celan och förfat-
taren och kritikern Ingeborg Bachmann. 

Kallentoft, Mons / Albino                                                                                                       87 
Bookmark, ISBN 9789189007192, 329 s., indbundet, kr. 414,00 / 331,20

Kriminalinspektör Zack Herry är tillbaka i ett rafflande actiondrama med ett rått Stockholm som fond.
En man hittas död i novembersnön intill en motionsslinga. Hans ena arm har huggits av vilket lett till 
att han förblött. Kort därpå kidnappas en kvinnlig modell. Båda offer är albiner.
På Särskilda enheten försöker Zack Herry och hans kollegor förstå sambandet. Har den smutsiga 
handeln med albinokroppsdelar nått Sverige? Samtidigt dras Zack in i en alltmer komplicerad rela-
tion till Hebe, som kan vara hans syster. När hennes liv plötsligt hänger på honom händer det som 
inte får hända.
“Albino”, den sjätte delen i den populära Herkulesserien, baseras löst på myten om Herkules sjunde 

stordåd: jakten på den vita tjuren. Genom att smälta samman då- och nutid och kombinera våldsamma actionscener med 
känslomässiga reflektioner skapas ett unikt kriminaldrama. 

Sonnevi, Göran / Det osynliga motstyckets bok                                                                      87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100182557, s. 100, indbundet, kr. 353,00 / 282,40

En sorgsen och vacker diktsamling som berör ämnen som återkommer i Sonnevis diktsamlingar: den 
egna existentiella ångesten och den politiska omvärlden men som alltid finns underbar precis natur-
lyrik och kärleken till ett du (hustrun)-”Jag är i min oro. Alltid.”

Villius, Sara / Madonna                                                                                                         87 
Norstedts, ISBN 9789113092751, s. 219, indbundet, kr. 337,00 / 269,60

Sara Villius har fått ett kultrykte bland unga författare och läsare med “Sex” och “Battle”, stenhårda 
litterära skildringar av uppväxt, sexualitet och skrivande. Det är över tio år sedan senaste romanen, 
Sex, utkom. Men nu är Sara Villius äntligen tillbaka, och hennes blick är skarpare än någonsin. I 
“Madonna” granskas vuxenlivet, kärnfamiljen och moderskapet lika kompromisslöst som hon tidigare 
undersökt ungdomen. Villius har skrivit en skoningslös undersökning av vad det är att vara kvinna och 
moder, madonna och kropp. 

Östnäs, Elisabeth / Häxorna                                                                                                     87 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137154077, s. 350, indbundet, kr. 340,00 / 272,00

En dramatisk kärlekshistoria i häxornas tid. Året är 1710, kriget har utarmat folket och pesten härjar i 
Skåne. Den unga, egensinniga Isabella vill bort från sin hemby och allt skvaller. Hennes mor kallades 
häxa när hon levde och mostern är läkekvinna, så de mest religiösa spottar efter flickan. Själv tror 
Isabella inte på magi, utan på logik och medicin. Men under midsommardansen uppenbarar sig en 
man för henne som ingen annan tycks se. När soldater en tid senare anländer till byn och hon känner 
igen den unge mannen bland dem omkullkastas allt. Isabella förstår att hon har en förmåga, och den 
visar sig vara lika användbar som farlig. En katastrof drabbar trakten och i sökandet efter en syndab-
ock vänds snart blickarna mot de helande kvinnorna. 
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Lundborg, Göran / Handen i den digitala världen                                                                90.1 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319874, 168 s., indbundet, kr. 285,00 / 228,00

I vår digitaliserade värld har handens roll förändrats. Datorer har tagit över mycket av de aktiviteter 
som händerna är vana att utföra. Handens komplicerade grepp och funktioner ersätts alltmer av en-
skilda fingrars tryck på en skärm eller ett fingers svep över skärmen, någon som ligger mycket långt 
ifrån vad handen är skapad för att göra. Handen har svårt att känna igen sig i det digitala landska-
pet och det kan lätt uppstå en konflikt mellan handens praktiska och den tekniska intelligens som 
representeras av datorer, smarta telefoner och surfplattor.
Författaren understryker vikten av att värna om det genuint mänskliga som ryms i handen och att hitta 

rätt balans mellan datorns och handens möjligheter i det digitaliserade samhället inom skola, utbildning, kommunikation, 
kultur och läkekonst. Hur påverkas händernas finmotorik, känslighet och skapande förmåga och vad händer med skrivkon-
sten, hantverkskunnandet och alla de yrken i samhället som är beroende av händers funktion? Vad händer med barnens 
händer och hjärnor när förskolan digitaliseras och skolslöjden ersättes av ämnen som programmering och datakunskap? 
Är nätläkarens digitala diagnoser utan medverkan av en undersökande hand rimliga? Detta är några av de frågor som 
berörs i boken som är illustrerad av författarens egna skisser och teckningar.

Munkhammar, Lars / Konungslig klenod : Silverbibelns symbolkraft                                      90.1 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319805, 356 s., indbundet, kr. 383,00 / 306,40

Lars Munkhammar skildrar med ingående kunskaper, skarp blick och initierad distans “Silverbibelns 
resa genom Europa från Italien till Sverige och den gotiska bibeltextens färd från stränderna vid 
Donau och Svarta havet till Europas kejsarhov och kungapalats, in i tryckta böcker och ut i den digi-
tala etern”. 
Den rika framställningen rör politisk historia, religionshistoria, skrivkonstens historia och mycken an-
nan historia. Berättelsen kan ses som en europeisk reseskildring med månghundraårigt tidsperspektiv. 
Hållplatserna är de ställen som Silverbibeln, Codex Argenteus, passerat, besökt eller bebott under 

seklernas gång och makternas spel.
En lång rad aktörer med olika roller i dramat om den världsberömda gotiska handskriften stiger för läsaren fram ur det 
förgångna. Resans senaste hållplats är Carolina Rediviva, universitetsbibliotekens huvudbyggnad i Uppsala. Där tronar nu 
Silverbibeln med sina rikt utsmyckade silverpärmar, bekostade av donatorn Magnus Gabriel De la Gardie på 1600-talet. 
Klenodens långa färd från Ravenna till Uppsala via Prag har också en mycket spännande förhistoria.

Eberan, Barbro / Varför kunde det ske? : det finns många förklaringar till Förintelsen          91.241 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319652, 240 s., indbundet, kr. 380,00 / 304,00

När Förintelsen uppdagades i andra världskrigets slutskede, sköt de flesta européer allt ansvar ifrån 
sig: I Tyskland hade ingen varit nazist och i de andra länderna hade alla varit antifascister. Ingen 
hade någonsin varit antisemit. Så började efterkrigstidens hyckleri, som dominerar hållningen till Hit-
lertiden i Europa än i dag. Trots nöd och kaos fördes under de första efterkrigsåren i det besegrade 
och ockuperade Tyskland intensiva diskussioner kring frågan Varför kunde det ske? De visade att det 
finns många olika förklaringar till Förintelsen.
I denna bok presenterar Barbro Eberan tio olika förklaringsmodeller och analyserar vilken funktion 

de fyllde efter krigsslutet och vilken roll de har spelat under efterkrigstiden fram till i dag. Boken vittnar om hennes sällsynta 
klarsynthet och unika förmåga att göra komplicerade sammanhang lättbegripliga. Lektyren är ett informativt nöje.

Heier, Tormod (red.) / Libya : krigens uutholdelige letthet                                                   91.93 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202634421, 274 s., hæftet, kr. 455,00 / 364,00

Hvilke lærdommer kan vi trekke av bombingen av Libya i 2011? Var krigføringen i tråd med krigens 
folkerett? Brøt norske myndigheter grunnloven i forbindelse med krigsdeltagelsen? Levde media opp 
til sitt samfunnsoppdrag så lenge krigføringen i Libya pågikk? Ble det norske folk holdt for narr om 
de egentlige årsakene til krigen? Og hva ble konsekvensene av Libya-krigen for nasjonen Libya, 
regionen og verdenssamfunnet?
“Libya : krigens uutholdelige letthet” setter et kritisk søkelys på Norges deltagelse i den Nato-ledete 
operasjonen i Libya. Blant forfatterne finner vi folkerettsjurister, historikere, militære, statsvitere og 

professorer i journalistikk og fredsforskning. Et felles utgangspunkt for alle bidragsyterne er spørsmålet om hva norske 
politikere, militære og det norske folk kan og bør lære av Norges første krig i Afrika.
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Brilkman, Kajsa (red.) / Reformation i två riken : reformationens historia och historiografi 
i Sverige och Danmark                                                                                                        95 
Makadam Förlag, ISBN 9789170612848, 302 s., indbundet, kr. 327,00 / 261,60

I 1500-talets Danmark och Sverige realiserades reformationen genom skapandet av två lutherska 
statskyrkor. “Reformation i två riken”, som är resultatet av ett samarbete mellan svenska och danska 
historiker, skildrar orsakerna till och konsekvenserna av denna utveckling.    
I bokens första del analyseras svensk och dansk reformationsforskning inom historia och kyrkohisto-
ria. Genom bidragen visas vilka problemställningar som har varit tongivande inom forskningen, men 
också betydelsen av internationella impulser och hur olika generationer av forskare har påverkat 

fältets utveckling.    
Bokens andra del tar upp exempel på problem som nutida forskare fokuserat på. Det handlar bland annat om tyska rådg-
ivares betydelse för kyrkoordningen i Danmark och Sverige åren 15371541, om ögonvittnesskildringar och personliga up-
plevelser av den tidiga svenska reformationen, om förändringar i vem som fick äga och donera egendom i senmedeltidens 
Stockholm, om den tidigmoderna magiska världsbild som var en utgångspunkt för reformationens ledare och anhängare i 
Sverige, och om framväxten av en luthersk visuell kultur i Danmark.    

Bagge, Sverre / En kort introduksjon til Snorre Sturlason : historiker og dikter                       95.3 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202644765, 156 s., hæftet, kr. 341,00 / 272,80

Snorre Sturlason (1179-1241) var en islandsk høvding, forfatter og skald. Han er mest kjent som 
forfatter av Heimskringla (Snorres kongesagaer), et av Norges viktigste bokverk. Sverre Bagge gir i 
denne boken en levende innføring i Snorres forfatterskap og virkningshistorie. Forfatteren diskuterer 
Snorres stil og forholdet mellom den norrøne sagastilen og samtidig europeisk historieskriving. Han 
presenterer også Snorres liv og samtid, og drøfter hvordan ettertiden har brukt og fortolket hans 
livsverk, helt opp til vår tid. Endelig blir forholdet mellom historie og diktning diskutert.
“En kort introduksjon til Snorre Sturlason” er en fascinerende beretning om en dikter, historiker og 

politiker som iakttok og dokumenterte det politiske og sosiale spillet i samtiden, både på Island og i Norge. 

Bomann-Larsen, Tor / Haakon & Maud 8, Kongen                                                               95.3 
Cappelen Damm, ISBN 9788202555559, s. 512, indbundet, kr. 570,00 / 456,00

With this volume Tor Bomann Larsen ends his monumental biography of king Haakon VII and his time. 
A work of 8 volumes that is the greatest biographical work in Norwegian literature history. Working 
with unique and up until now unknown material, the writer sheds light on the life and works of King 
Haakon. The highly awarded books are also a rendition of Norwegian history in the 20th Century, 
told from a highly original angle.
Volume VIII tells the story of the time after WWII and up to the death of the King in 1957. The greatest 
time in Norwegian history for the Labour Party, with a royal head of state that had a surprisingly great 

understanding for the philosophy of Social Democracy, as well as a close relationship to Prime Minister Einar Gerhardsen. 
The debate around a Norwegian membership in NATO,
Norwegian leadership in the UN, the death of Crown Princess Märtha, the literary debate around writer Agnar Mykle, the 
nuclear crisis and finally the illness and death of the king.

Olsen, Per Kristian / Jevnet med jorden : brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944                95.3 
Aschehoug, ISBN 9788203295539, 330 s., indbundet, kr. 455,00 / 364,00

Høsten 1944, da de tyske styrkene på nordfronten måtte trekke seg tilbake, tok de i bruk den brente 
jords taktikk i Finnmark og Nord-Troms. En hel landsdel ble jevnet med jorden og befolkningen 
tvangsevakuert, med enorme menneskelige omkostninger. Tiltaket ble begrunnet militært: Det gjaldt å 
forhindre en russisk invasjon, het det i propagandaen.
Begrunnelsen var en bløff. Det foreslå ingen militær trussel fra russernes side. I virkeligheten var det 
NS-regimet og Reichskommissar Terboven som fikk Hitler til å gi ordre om at Nord-Norge skulle leg-
ges i aske. Hensikten var å hindre de norske eksilmyndighetene i å bite seg fast i nord.
Nye arkivfunn viser at det hele dreide seg om en krigsforbrytelse av dimensjoner. Hvorfor ble ingen 

tiltalt og straffet etter krigen for de ufattelige lidelsene som var blitt påført sivilbefolkningen i Nord-Norge? 
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Hutchison, Ragnhild / En kort introduksjon til Norges økonomiske historie på 1700-tallet               95.3 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202617172, 127 s., hæftet, kr. 341,00 / 272,80

Boken gir en levende innføring i ulike sider ved den økonomiske utviklingen som skjedde i Norge 
gjennom det “lange 1700-tallet”. Fokuset er særlig på hva som skjedde innenfor produksjon og for-
bruk, der fremveksten av europeisk og global handel åpnet nye muligheter for både produsenter og 
forbrukere. De norske husholdene gikk i økende grad vekk fra selvberging til fordel for markedsrettet 
produksjon, gjerne organisert i såkalt flersysleri. Et gradvis større forbruk hos stadig flere gjorde at 
livet og hverdagen for mange ble enklere og mer komfortabel enn tidligere.

Målgruppen for boken er særlig historiestudenter, men også andre som er interessert i å forstå den økonomiske utviklingen 
som skjedde i forkant av den industrielle revolusjon og fremveksten av den moderne markedsøkonomien i Norge. 

Rasmussen, Tarald (red.) / Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen     95.3 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202515492, 263 s., hæftet, kr. 570,00 / 456,00

Den lutherske reformasjonen på 1500-tallet bidro til viktige endringer i måten å forholde seg til døden 
og de døde på. Forestillingen om skjærsilden ble avvist, og dermed også troen på at det var mulig å 
hjelpe de døde som befant seg der gjennom forbønn og sjelemesser. Desto viktigere ble det å dø med 
en sann tro. Det var også om å gjøre å holde minnet om de døde ved like. Blant de viktigste kildene 
til å belyse den lutherske minnekulturen de første generasjonene etter reformasjonen er likprekener 
og epitafier (minnetavler over de døde). Dette kildematerialet er tidligere lite undersøkt i norsk sam-

menheng, men spiller en sentral rolle i denne boken.
“Å minnes de døde” bygger på et tverrfaglig forskningsprosjekt, og går utførlig inn på hvordan minnet om folk fra ulike 
grupper og stender i samfunnet ble ivaretatt. Egne kapitler er viet minnet om kongen, om adelsfolk, om prester, om bønder, 
om kvinner og om barn. Reformasjonens nye rituelle rammer for død og begravelse blir også undersøkt.
Boken er konsentrert om norske og norsk-danske forhold. Den bygger på nyeste internasjonal forskning, er rikt illustrert og 
har en omfattende bibliografi. 

Sæter, Svein / Krig. Mor. Bror : Ottar Hauglands kamp mot nazismen                                      95.3 
Det Norske Samlaget, ISBN 9788234000607, 176 s., indbundet, kr. 433,00 / 346,40

Ei lysande historie om mørke gjerningar. November 1943. I same natt blir to brør tekne og torturerte 
av Gestapo: Milorg-leiar Ottar Haugland på Notodden og tungtvassabotør Knut på Kongsberg. Knut 
gjennomfører ei farefull flukt. Ottar svelgjer ei sjølvmordspille, men får eit liv etter sjølvmordspilla, eit 
liv i dødsleiren Stutthof. Heime på Rjukan døyr far Olaf i ei meiningslaus ulykke. Mor Gunnhild byrjar 
å skrive dagbok, i sorg og angst og kamp for gutane sine. Samtidig finn sonen Ottar penn og papir i 
konsentrasjonsleiren. Dette er ei uhyggjeleg forteljing om dei mørkaste djupa i menneskesinnet, men 
samtidig ei lysande historie om å overleve barbariet gjennom samhald og solidaritet. 

Gyllenhaal, Lars / Andra världskriget i Sverige : främmande makter på besök                        95.6 
Lind & Co, ISBN 9789178614714, 199 s., indbundet, kr. 316,00 / 252,80

En tidigare okänd allierad fjällbas, Nazitysklands sista propagandakampanj i landet, Stalins glömda 
bombningar och Hitlers superubåt är bara några av de dramatiska ämnen som i text och bild skildras 
i “Andra världskriget i Sverige”. Tyska stridsvagnstransporter har det talats om, men här framläggs 
konkreta bevis. Dessutom skildras de svensktillverkade vapnens roll, som användes i strid av både 
tyskar och allierade, i Europa och på mer avlägsna slagfält. Boken fungerar som en guide till platser 
över hela landet där spår av kriget finns att se.
Lars Gyllenhaal är författare till en rad böcker, senast Svenskar i strid mot Hitler (2018) och Elitför-

band i Norden (andra utgåvan 2019). Han är ledamot i Svenska militärhistoriska kommissionen. 
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Wetterberg, Gunnar / Träd : en vandring i den svenska skogen                                            95.6 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100181123, s. 352, paperback, kr. 183,00 / 146,40

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. 

Fredrikson, Stig / Ryssland utan Putin : friare, fredligare, rättvisare                                        97.9 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319690, 168 s., indbundet, kr. 304,00 / 243,20

Vladimir Putin har lett Ryssland i snart tjugo år. Inrikes har landet utvecklats mot alltmer förtryck och 
statlig kontroll över både politik och ekonomi. Utrikes har Putin fört en allt aggressivare och mer 
militant rysk politik, i takt med att han odlat myten om Ryssland som en belägrad fästning omgiven av 
fiender i väst.
I sin nya bok skildrar Stig Fredrikson initierat hur Putins auktoritära och korrupta styre är uppbyg-
gt men också hur mycket bättre ett Ryssland utan Putin skulle vara. Han tror visserligen att Putin 
tänker sitta kvar så länge han kan, men anser att det ändå finns hopp om ett reformerat och mer 
demokratiskt Ryssland efter Putin, inte minst tack vare kraven från den unga generationen som tröttnat 

på de nuvarande ledarna och på putinismen.
Stig Fredrikson är sedan decennier en framstående kännare av ryskt samhälle och politik. I en rad uppskattade böcker har 
han skildrat det moderna ryska samhället. Han var också nära vän med författaren och dissidenten Aleksander Solzjenit-
syn.

Vargö, Lars / Korea : en civilisation i kläm                                                                        98.275 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789173319850, 250 s., indbundet, kr. 361,00 / 288,80

Korea är en civilisation som lätt förbises vid jämförelser med Kina och Japan. Men den koreanska 
kulturen är unik och har haft stort inflytande på omvärlden.
Tryckkonsten med lösa, återanvändbara typer i metall kom i bruk i Korea 200 år före Gutenberg. 
Japan har påverkats starkt av koreansk kultur och religion. Risodling, järnframställning, liksom bud-
dhismen och keramiska traditioner kom till Japan från Korea. Delar av den kinesiska kulturen har 
haft avgörande inflytande på Korea samtidigt som den koreanska staten alltid fört en kamp mot Kinas 
försök att underkuva halvön.
Egenarten har bibehållits. I modern tid har Koreakriget färgat vår syn på de koreanska samhällena. 

Syd- och Nordkorea har gått helt olika vägar. Nordkorea både skrämmer och fascinerar. Sydkorea har som modern indus-
tristat manifesterat en högteknisk nivå inom data, bilindustri etc. Koreansk film, litteratur och musik har ett stort inflytande.
“Korea : en civilisation” i kläm diskuterar och belyser initierat den koreanska civilisationen och får läsaren att lättare förstå 
de koreanska verkligheterna.

Milton, Leone / Den motvilliga modellen : Roger Dupé                                             99.4 Dupé, Roger 
Norstedts, ISBN 9789113094106, s. 282, indbundet, kr. 294,00 / 235,20

Roger Dupé är född och uppvuxen i Bäckby, en stadsdel i Västerås. Precis som många andra familjer 
i Bäckby lämnade hans föräldrar sina hemländer, Togo och Ghana, för en ljusare framtid i Sverige. 
Roger växer upp med förebilder som Nelson Mandela och Martin Luther King, men de hjälper honom 
lite när han utsätts för rasism under skolåren och får slåss med den svenska identiteten. Större delen 
av barndomen tillbringas på fotbollsplanen: det är där vännerna, glädjen och framtiden finns. Men 
när drömmen om att bli fotbollsproffs krossas av en knäskada drabbas Roger av en identitetskris. 
När det enda man någonsin velat göra är borta, vad gör man då?
Under en shoppingrunda i Stockholm blir han upptäckt av två modellscouter och kastas in i en helt ny 

värld. Han får tillbaka livsgnistan, men blir snart varse att i en extremt homogen och många gånger exkluderande mode-
bransch efterfrågas sällan svarta modeller. Hans vilja att bryta normer blir starten på en resa med händelser och möten 
som han aldrig hade kunnat drömma om. 
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Broberg, Gunnar / Mannen som ordnade naturen : en biografi över 
Carl von Linné                                                                                               99.4 Linné, Carl von 
Natur & Kultur, ISBN 9789127153882, 518 s., indbundet, kr. 326,00 / 260,80

Gud skapade, Linné ordnade så har Carl von Linnés vetenskapliga gärning sammanfattats. Hans 
system för indelning av växter, djur och mineraler har använts i generationer, världen över. Att denna 
biografi fått heta “Mannen som ordnade naturen” är därför inte mer än rätt.
Här får vi följa den märkvärdiga historien om prästsonen från Småland som blev en av sin tids mest 
kända personer. Rousseau lät meddela: För mig finns ingen större man i världen. Goethe erkände att 
näst Shakespeare och Spinoza har ingen betytt mer för mig. Mannen som ordnade naturen är skriven 
av Linnéauktoriteten Gunnar Broberg och bygger på många decenniers studier av Linnés omfattande 

kvarlåtenskap. Den skildrar inte bara Linnés liv och verk utan också hans samtid och betydelse för eftervärlden. Men den 
bild som framträder skiljer sig delvis från den gängse Broberg visar att varken Linnés personlighet eller levnad, inte heller 
det 1700-tal han levde i, var utan problem eller aspekter man helst velat glömma. 

Roos, Merethe / Hartvig Nissen : grundtvigianer, skandinav, skolemann               99.4 Nissen, Hartvig 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202566531, 282 s., hæftet, kr. 398,00 / 318,40

Hartvig Nissen (1815-1874) er kjent som en av de mest betydningsfulle personer for den norske 
skolens utvikling på 1800-tallet. I boken “Hartvig Nissen : grundtvigianer, skandinav, skolemann” blir 
Nissens virke som skolemann satt inn i en bred nordisk sammenheng. Nissen var student i København 
på slutten av 1830-tallet, og miljøet han var i, bidro til å legge grunnlaget for et nordisk nettverk som 
Nissen var en del av resten av sitt liv. De som tok del i dette nettverket, fikk betydning for hvordan 
Nissen utformet sine tanker om skolen.
Gjennom nærstudier av en rekke tekster som ikke har vært belyst tidligere, viser denne boken at det 

er tettere bånd mellom skolens utvikling i Norge og i de øvrige nordiske land enn man så langt har lagt vekt på. Dette gir 
nye perspektiver til forståelsen av den rollen Nissen spiller for skolens utvikling på 1800-tallet. Gjennom den innsatsen Nis-
sen legger ned for skolen, er han ikke bare en som bidrar til å utvikle Norge mot å bli en selvstendig nasjon, men også en 
som bruker sine bekjentskaper med skolemenn i de andre nordiske land til å gjøre den norske skolen bedre. Dette kaster 
igjen et nytt lys over unionen mellom Norge og Sverige. Selv om forholdet mellom de to landene til tider kunne være prob-
lematisk i de årene de var forenet, ga også foreningen av landene muligheter til konstruktivt samarbeid og utvikling.

Pettersson, Mattias / Vår kungafamilj i fest och vardag 2019 : 
prinsarna och prinsessorna växer upp                                                     99.94 Bernadotte 
Bokförlaget Semic, ISBN 9789155267421, s. 64, hæftet, kr. 235,00 / 188,00

Det har varit ett händelserikt år för vår kungafamilj! Det är fullt av liv i de kungliga salongerna med 
alla små prinsar och prinsessor som växer upp, men här har också funnits tid för kungligheternas 
olika engagemang, för statsbesök, intressanta evenemang, galamiddagar, fester och invigningar! Rikt 
illustrerad med årets bästa kungliga bilder. Den klassiska kungliga årsboken sedan mer än 40 år! 


