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Adler, Peter / I Senecas sällskap : besök i en stoikers tankevärld                                             10 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063785, 205 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

För nästan tvåtusen år sedan mötte den stoiske filosofen, dramatikern och statsmannen Seneca döden 
i sin praktfulla villa utanför Rom. Sedan dess har många av historiens stora gestalter sökt vägledning 
i hans tankevärld och idag är stoicismen en global megatrend. Senecas tidlösa råd visar hur vi kan 
bygga upp mental immunitet mot rastlöshet, rädsla för yttre hot och bävan inför skuggorna i vårt inre. 
Peter Adlers bok ger en beskrivning av Senecas dramatiska liv och den tid han levde i. Den samman-
fattar stoicismens grundtankar och ger tankeställare om livet i vårt moderna samhälle. Författaren 
summerar också en rad personliga erfarenheter från många års vardaglig tillämpning av Senecas 
strategier för sinnesro. 

Texten gör täta nedslag i Senecas skrifter, vilka presenteras med referenser till vår nutida vardag och med engagerande in-
slag av personligt berättande. Adlers kunskap om klassisk retorik tillför intressanta perspektiv. Hans bok kompletterar den 
litteratur om Seneca som hittills har publicerats på svenska och som primärt vänt sig till läsare med en fördjupad kunskap 
om antikens filosofi.

Krantz, Mats / Månadsboken : om zodiaken, gud och livet                                                      10 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063891, 143 s., indbundet, kr. 281,00 / 224,80

Här ägnas egensinnigt och infallsrikt årets månader i ett kapitel vardera historiska och filosofiska be-
traktelser. Stjärnbilder blandas med söndagarnas predikotexter. Det artar sig till en ostyrig vandring i 
tid och rum, i både lärdas och amatörers sällskap. Johannes Döparen, Stenbocken, kyrkoherdar och 
sjätte budet; Lilith och Internationella kvinnodagen; uppståndelse och fortkörning; hänryckning och 
snarstuckenhet; midsommar och Olle Adolphson; Förklaringsberget och Väduren; Gyllene regeln och 
skräddaren i Mora utgör bara en del av det som avhandlas i denna behändiga volym, illustrerad av 
författaren själv. 
Mats Krantz, bosatt i Bromma, har arbetat på många håll i världen. Han är en mångkunnig och er-
faren man: Ingenjör, internationell ölbryggare, uppfinnare, författare, musiker m.m.

Bjorvatn, Bjørn / Bedre søvn : en håndbok for deg som sover dårlig  (3.utg.)                            13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037180, 170 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Selvhjelpsbok med dokumentert effekt. 
Den gode nyheten til deg som sliter med søvnproblemer, er at du kan få hjelp. 
Bedre søvn er skrevet til deg som sover for lite eller for dårlig. Denne reviderte utgaven av boken 
inneholder nyttig og oppdatert kunnskap om hvordan du kan redusere søvnproblemene og forhåpent-
ligvis bli kvitt dem. 
Vi følger «Anna» gjennom konsultasjonene fra behandlingen starter til hun er kvitt søvnplagene. 
Mange vil kjenne seg igjen i historien hennes, eller i noen av de andre eksemplene som blir beskrevet 
i boken. Det er likevel viktig å huske at hver historie er unik. Denne boken hjelper deg med å finne 

din vei til bedre søvn. Bedre søvn kan også anbefales til helsepersonell.

Blandhol, Sverre / Konfliktkoden : forstå hva som foregår i konflikt  (2. utg.)                            13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245033953, 266 s., hæftet, kr. 712,00 / 569,60

For å kunne håndtere konflikter må du forstå dem. Konflikter kan virke kaotiske og skremmende. Men 
de følger gjerne bestemte mønstre. I denne boken blir du kjent med disse mønstrene - koden som alle 
konflikter bygger på. Med denne kunnskapen vil du kunne finne veien ut av fastlåste konflikter i alle 
livets situasjoner, enten det er privat, i arbeidslivet eller i internasjonale relasjoner. Konfliktkoden er 
skrevet som fagbok for universiteter og høyskoler. Boken henvender seg også til ledere, tillitsvalgte, 
advokater, dommere og andre som arbeider med konflikthåndtering, samt de som ønsker en op-
pdatert fremstilling av konfliktteorien.
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Heimburg, Dina von (red.) / Aksjonsforskning : samskapt forskning som endrer liv og samfunn       13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245032635, 257 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Aksjonsforskning er forskning gjennom handling, der målet er systematisk endring av praksis og 
samfunn til det bedre. Gjennom aksjonsforskning går forskere sammen med relevante aktører som 
praktikere, ansatte i virksomheter og innbyggere i lokalsamfunn for å forme en framtid de sammen 
ønsker å være en del av. 
Denne boka tilbyr en teoretisk og praktisk innføring i en rekke sentrale innfallsvinkler og metodolo-
gier innenfor aksjonsforskningsfeltet. Særlig oppmerksomhet rettes mot utvikling av praksiser som har 
mål om å styrke livskvalitet, sosial rettferdighet og bærekraftig samfunnsutvikling. Boka er skrevet 

for alle forskere, fagfolk og studenter som ønsker å benytte aksjonsforskning i sitt arbeid med å utvikle lokalsamfunn og 
velferdstjenester.

Wiklund, Gustin Lena / Psykologi for sykepleiere  (2. utg.)                                                       13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035520, 307 s., hæftet, kr. 699,00 / 559,20

Psykologi for sykepleiere introduserer psykologiske teorier og begrep som er viktige for forståelsen 
av mennesket som pasient, pårørende og sykepleier. Hovedhensikten med boken er å gi leseren en 
bedre innsikt i hvordan mennesker fungerer på et psykologisk plan og gi støtte til de vurderingene en 
sykepleier må gjøre i sin daglige yrkesutøvelse. 
Ambisjonen er å understøtte sykepleierens bruk av psykologiske teorier med utgangspunkt i eget pro-
fesjonsansvar og det omsorgsvitenskapelige perspektivet som profesjonen lener seg på. 

Denne nye utgaven er gjennomgående oppdatert. En annen nyhet i denne utgaven er fortellingen om Kim som dukker opp i 
alle kapitlene. Fortellingen vokser fram og utdypes gjennom eksempler og refleksjonsoppgaver. 
Målgruppen er bachelorstudenter i sykepleie, men boken vil være nyttig for andre helsefagstudenter og yrkesaktive syke-
pleiere.  

Haugen, Heidi Østbø / Håndbok i forskningsetikk og databehandling                                      19 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034516, 233 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Forskningsetikk og databehandling står høyere på agendaen enn noen gang før. Denne boka er 
skrevet for å veilede personer og institusjoner som jobber med forskning, slik at de unngår etiske 
overtramp og lovbrudd. Hovedbudskapet er likevel at forskningsetikk er mye mer enn å unngå feil: 
Refleksjon rundt etiske problemstillinger gjør forskningen bedre og mer ansvarlig, og styrker dens 
samfunnsbidrag.
Forfatterne gir deg oversikt over relevant regelverk, prosedyrer og prinsipper - om du er student, 
forsker, forskningsleder eller forskningsrådgiver.

Boka er relevant for forskning innenfor alle fag, men har hovedsakelig eksempler og dilemmaer fra forskningspraksis inn-
enfor samfunnsfag, humaniora, utdanningsvitenskap og juss. Forfatterne viser hvordan etikk bør integreres på ulike stadier i 
forskningsprosessen, og hvordan ulike etiske hensyn må veies mot hverandre.
Håndbok i forskningsetikk og databehandling er egnet som lærebok på kurs i vitenskapsteori og metode for studenter 
og stipendiater. Den er også ment som oppslagsverk for forskere, oppdragsgivere og forskningsinstitusjoner som har et 
selvstendig ansvar for forskningsetikk og forsvarlig behandling av personopplysninger. Boka kan støtte arbeidet med pros-
jektsøknader, veiledning, undervisning og gjennomføring av store og små forskningsprosjekter.

Martinus, Eivor / I skuggan av ett helgon                                                                                   23 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063730, 176 s., indbundet, kr. 299,00 / 239,20

“I skuggan av ett helgon” är en meditation över tro och tvivel. Sökandet efter det heliga leder sällan 
till något svar, men själva sökandet är ändå en betydelsefull pilgrimsfärd. 
Boken undersöker tillstånd och livsavgörande händelser som kan vara omskakande på olika sätt, men 
där heligheten inte låter sig fångas. 
Martinus visar vilken roll dottern Katarina spelade i den heliga Birgittas liv och i hur hög grad det är 
tack vare henne som det första birgittinklostret över huvud taget kom till och att helgonförklaringen av 
Birgitta ägde rum. Katarinas självuppoffrande natur var förutsättningen för Birgittas livsverk. Det är 

kanske Katarina vi borde kalla för helig. Biskop Martin Lind har skrivit bokens förord.
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Vargö, Lars / Tomhetens filosofi : Zen, Nishida Kitarö och Kyötoskolan                                       29.43 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065017, 295 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

Tomheten definieras på olika sätt. Det kan vara den verklighet, eller icke-verklighet, som existerar, 
eller inte existerar, bortom det individuella jaget. Det kan vara ett annat sätt att beskriva Gud på. 
Det kan också vara det stadium som krävs för att nå perfektion i utövandet av vissa konstarter eller 
kampsporter. Det är först när man behärskar alla detaljer så väl att man inte funderar på dem som 
man kan nå nya höjder.
Den japanska historien är en rik källa att ösa ur om man vill hitta exempel på denna tomhetens 
filosofi. Den är starkt påverkad av de kinesiska filosofierna och religionerna, men under århun-
dradenas gång har inte minst den japanska buddhismens olika grenar fått egna drag. Tomheten 

har blivit ett slags ideal för såväl konstnärliga uttryck som religiösa och filosofiska traditioner, ja, till och med för sociala 
umgängesmönster.

Rosenberg, Göran / Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek                                          29.6 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100186586, 505 s., indbundet, kr. 331,00 / 264,80

”Vi föddes in i det judiska, både du och jag. Du när så många judiska vägar fortfarande syntes 
öppna, jag när så många judiska vägar hade stängts. Du när så mycket fanns att bryta upp från och 
göra upp med och gjuta nytt liv i, jag när så mycket judiskt liv var förintat och frågan på allvar kunde 
ställas om det judiska ens var möjligt längre.” 
Så inleder Göran Rosenberg sin berättelse om Marcus Ehrenpreis, överrabbin i Stockholm mellan 
1914 och 1948. Det är en berättelse om ofullbordade drömmar, obesvarad kärlek och förintade mö-
jligheter.

Neumann, Ivar B. / Innføring i diskursanalyse : mening, materialitet, makt                                30 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245036855, 219 s., hæftet, kr. 450,00 / 360,00

Gjennom språk og handlinger har vi selv skapt - og skaper - de sosiale virkelighetene vi lever i. 
Diskursanalyse kan være en velegnet og spennende metode å bruke dersom man ønsker å undersøke 
og forstå hvordan dette skjer: på hvilke måter utsagn og praksiser konstituerer virkelighet og gir et 
bilde av sosiale relasjoner på ulike nivå.
Denne boken diskuterer hvor diskursanalysen kommer fra, hva den kan brukes til, og hvordan den 
brukes. Neumann skriver lettfattelig, men viker ikke tilbake for å bruke tekniske definisjoner når det 
trengs. Hovedvekten ligger på identitets- og maktanalyse. Fremstillingen er rik på eksempler hentet 

både fra forfatterens og andres forskning på sosiale prosesser, internasjonal politikk og populærkultur. Boken retter seg 
særlig mot studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.
“Innføring i diskursanalyse” er en revidert utgave av den populære læreboken “Mening, makt, materialitet” fra 2002. Den er 
gjennomgående oppdatert, og har mange nye eksempler, begrepsforklaringer og ny tekst om bl.a. multimodalitet, diskur-
sanalysens inspirasjonskilder samt om forskjeller mellom ulike typer diskursanalyse. 

Aalen, Ida / Sosiale medier  (2. utg.)                                                                                   30.1 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035254, 272 s., hæftet, kr. 545,00 / 436,00

Blir vi avhengige og deprimerte av sosiale medier? Er de en trussel mot demokratiet? I denne boka, 
som er blitt et standardverk om sosiale medier, får du svarene. Sosiale medier er for viktig til å over-
lates til synsing. Forfatterne har i mange år fulgt forskningen på feltet. Forrige utgave av boka kom i 
2015 - før Trump og Brexit, før trollfabrikker og TikTok, og før covid-19 ga teknologiselskapene enda 
større påvirkningskraft.
Nå gir forfatterne deg deg oppdatert og solid kunnskap om hvilken rolle sosiale medier spiller i de 
siste årenes store endringer i politikken, samfunnslivet og i private og offentlige samtaler.

Ida Aalen er utdannet medieviter fra NTNU. Hennes første bok om sosiale medier kom i 2012. Magnus Hoem Iversen er 
utdannet medieviter med doktorgrad fra Universitetet i Bergen.
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Grønmo, Sigmund (red.) / Ulikhet : sosiologiske perspektiver og analyser                             30.1 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034769, 338 s., hæftet, kr. 557,00 / 445,60

Ulikhet er et sentralt tema i samfunnsdebatten, ikke minst fordi ulikheten mellom individer og grupper 
ser ut til å øke i mange land, særlig i rike land som Norge. I samfunnsvitenskapen, og spesielt i sosi-
ologifaget, er ulikhet et av kjerneområdene. 
Denne boken bygger på nyere sosiologisk forskning, og forfatterne presenterer en rekke perspektiver 
og analyser, med særlig vekt på utviklingen av økonomisk, sosial og kulturell ulikhet i det norske sam-
funnet. Sentrale spørsmål som drøftes: 
Hvordan er utviklingen av inntekts- og formuesfordelingen? Hva innebærer fattigdom, og hva kjen-

netegner elitene i samfunnet? Hva er sammenhengen mellom utdanning og ulikhet? Hvordan overføres ulikhet mellom gener-
asjoner? Hvordan er ulikhet knyttet til kjønn, alder, familie, omsorg og etnisitet? Hvordan kommer ulikhet til uttrykk i sosiale 
nettverk og frivillig arbeid? Hva slags kulturell ulikhet finnes i samfunnet? 
Boken er velegnet som pensumlitteratur i sosiologi og andre samfunnsvitenskapelige fag, og andre områder hvor sosiolo-
giske perspektiver har betydning. Den henvender seg ellers til alle som er interessert i ulikhetens utvikling i samfunnet. 

Tjora, Aksel / Sosiologiske anfektelser : ansats - anvendelse - ansvar                                     30.1 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245025118, 173 s., hæftet, kr. 415,00 / 332,00

Sosiologien strør tilsynelatende om seg med teorier, metoder og begreper om alt og intet. Slik kan 
faget lett oppfattes som diffust, fragmentert og fremmedgjørende. I denne boka forsøker forfatterne å 
gjøre noe med dette ved å gripe tak i fagets ansatser, anvendelser og ansvar. 
Det noe gammelmodige ordet anfektelse beskriver en tanke som volder indre uro, en sinnsuro eller 
samvittighetsnag. Når sosiologien forsøker å besvare spørsmål om samfunnet, dets utvikling og 
hvordan individ, gruppe og samfunn kan forstås i sammenheng, er dette nettopp forbundet med en 
form for uro. Og uroen vedvarer, for mens sosiologien oppstod med en iboende bekymring for det 
sosiale menneskets plass i det moderne samfunnet, fornyes denne bekymringen med stadig nye sam-

funnsformasjoner. På bakgrunn av dette forsøker forfatterne å besvare hvordan sosiologien kan brukes både til å forstå 
samfunnet, arbeide i og med samfunnet, og til å ta et ansvar for samfunn og samfunnsutvikling. Boka peker dermed ut noen 
retninger for sosiologers engasjement både i forskning og i arbeid ellers, til stor nytte for sosiologistudenter og andre som vil 
øke sin kunnskap om vår sosiale verden. 

Øversveen, Emil / Sosial ulikhet i helse : en samfunnsvitenskapelig innføring                           30.1 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245034622, 212 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

I det norske samfunnet finnes det en sterk, systematisk og veldokumentert sammenheng mellom helse 
og sosial posisjon. De med høy inntekt, utdanning og yrkesstatus har i gjennomsnitt en høyere le-
vealder enn de lenger nede i det sosiale hierarkiet, og er også mindre utsatt for fysiske og psykiske 
helseplager og sykdommer. Disse sosiale helseforskjellene blir ofte omtalt som et folkehelseproblem, 
og har blitt forsøkt redusert gjennom omfattende politiske tiltak. Samtidig tyder forskningen på at de 
sosiale helseforskjellene er større i Norge enn i mange andre europeiske land, og at de også har 
økt over tid. Denne boka gir en bred innføring i den norske og internasjonale forskningen på sosiale 

helseforskjeller, med vekt på hvordan temaet aktualiserer sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger. 

Hauken, May Aasebø (red.) / Pandemi og krisepsykologi : psykososiale utfordringer 
og støttetiltak                                                                                                             30.13 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035087, 199 s., hæftet, kr. 391,00 / 312,80

Koronapandemien har vist oss at inngripende smittetiltak og nedstenginger av samfunn har store 
psykososiale konsekvenser. Denne boken gir en praksisnær beskrivelse av aktuelle psykososiale ut-
fordringer og tilhørende støttetiltak under en pandemi. Boken er delt i tre hoveddeler. Første del gir en 
generell innføring i hva en pandemi er, og hva den kan medføre av psykososiale reaksjoner. 
Her gjennomgås også generelle psykiske, sosiale og fysiske støttetiltak. Andre del beskriver ut-
fordringer og støttetiltak til spesielt sårbare grupper, som barn, ungdom, eldre og syke, innvandrere og 

flyktninger. Et eget kapittel er viet sorg under en pandemi. Tredje del omhandler arbeidslivet ut fra et leder- og arbeidstaker-
perspektiv. Her behandles også de spesielle utfordringene som gjelder yrkesgruppen helsepersonell. 
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Knutsen, Carl Henrik / Demokrati og diktatur                                                                             32 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245032628, 223 s., hæftet, kr. 534,00 / 427,20

Hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan vi måle det? Hvilke forhold gjør et demokrati robust, 
og hva kan føre et land i mer autoritær retning? Og har demokrati noe å si for økonomisk ut-
vikling, ulikhet eller utdanningspolitikk?
Denne boken gir en bred innføring i hva et demokrati er, hvordan et demokratisk styresett skiller 
seg fra et diktatur, og hvordan vi går frem for å måle forskjellige politiske regimer. Den gjør rede 
for årsaker til demokratisering og demokratisk stabilitet, og hvilke økonomiske og andre effekter 
demokrati kan ha. Slik vil den være et kjærkomment og viktig tilskudd til pensumlitteraturen for 

studenter i statsvitenskap og andre samfunnsvitenskapelige fag. Boken er også et forskningsbasert bidrag til den bredere 
samfunnsdebatten om demokratiet og dets årsaker og effekter. 

Kronlöf, Bianca / Brev till mannen                                                                                           32.5 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100195007, 132 s., hæftet, kr. 255,00 / 204,00

Komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf skriver brev till män hon mött. 
Om känslor, sex, våld, maskulinitet. Till den slaka och den hårda. Till pappa och farfar. Till den 
ofödde sonen. Till ragget. Till dig som gått på myten och till dig som aldrig har höjt handen. 
Är du en av dom?

Lidén, Anders / Diplomati i praktiken : fantasi, empati, förnuft                                                32.17 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063778, 231 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Genom tiderna är diplomatyrket skildrat på många sätt. Välkända diplomater har också varit 
uppburna poeter och författare till både skönlitteratur och fackinriktade böcker. En del har varit 
eller blivit framstående politiker och statsmän. Det finns gott om vanföreställningar och okunnighet 
om diplomaters ofta viktiga men inte sällan osynliga arbete, konstaterar författaren. Uppgifterna 
blir allt fler. På bordet finns frågor som krig och fred, om hur klimatförändringar och valkampanjer 
skall hanteras till att ta hand om landsmän som drabbats eller svenska företag som behöver en 
hjälpande hand. Främst är diplomatin ett viktigt redskap i förhållandet mellan stater och folk, att 
skapa förståelse för och hävda vårt lands intressen. 

I denna innehållsrika men lättillgängliga volym ger den framstående diplomaten Anders Lidén viktiga inblickar i det 
praktiska uppdraget att agera ur ett svenskt och nordiskt perspektiv. Men han spanar också framåt och undersöker hur 
yngre och blivande kolleger ser på det diplomatiska arbetet. En framgångsrik diplomati kräver många förmågor, inte 
minst fantasi, empati och förnuft.

Cordero-Moss, Giuditta / Internasjonal privatrett : på formuerettens område  (2. utg.)                  34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215053080, 628 s., indbundet, kr. 999,00 / 799,20

Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et pri-
vatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter.
Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014.
Den første utgaven fremhevet konturene av en moderne tilnærming til internasjonalprivatrettslige 
spørsmål, som var i ferd med å vokse frem.
I de senere år har Høyesterett avsagt flere avgjørelser som har bekreftet denne utviklingen. Denne 
nye utgaven drøfter ny rettspraksis og dens betydning for den tradisjonelle tilnærmingen.

Første utgave behandlet spørsmål som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem. Den 
nye utgaven drøfter de nye norske og internasjonale kildene på området, blant annet et forslag til en lov om lovvalg på 
det formuerettslige området, som forfatteren skrev på oppdrag fra Justisdepartementet.
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Ernes, Kjell Ove (red.) / Lovsamling i forretningsjus                                                               34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037494, 775 s., hæftet, kr. 712,00 / 569,60

Innen forretningsjus er det en rekke lover, forskrifter og avtaler som regulerer rettsområdet. Denne 
boken inneholder nærmere 60 av de lovene som omfattes av forretningsjus, i tillegg til sentral inter-
nasjonal lovgivning. 
Boken er et uunnværlig hjelpemiddel for alle som studerer forretningsjus ved universitet eller høys-
kole. Den vil også være et praktisk verktøy for enhver som behandler spørsmål innenfor området. 
Bokens redaktører, Kjell Ove Ernes, Patrick Neumann og Martin Holst-Olsen, har bred erfaring fra 
undervisning i forretningsjus på universitet og høyskoler.

Jøsang, Audun / Informasjonssikkerhet : teori og praksis                                                     34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215055893, 311 s., hæftet, kr. 526,00 / 420,80

Kunnskap om og kompetanse i informasjonssikkerhet er en forutsetning for å bygge og forvalte vår 
IKT-infrastruktur på en bærekraftig måte. Ikke bare IT-eksperter, men også alle som benytter og 
forvalter IKT-løsninger i sitt arbeid, trenger denne typen kompetanse. Denne boken gir en bred og 
grunnleggende innføring i informasjonssikkerhet. 
Bokens primære målgruppe er bachelor- og masterstudenter i informatikk som tar emner eller mod-
uler i informasjonssikkerhet. Fordi digitaliseringen gjør informasjonssikkerhet relevant innen mange 
andre fagområder, er boken også aktuell for studenter på andre studieretninger. En tredje målgruppe 

er ansatte i privat næringsliv eller i det offentlige som ønsker å oppdatere sine kunnskaper om informasjonssikkerhet. 
“Informasjonssikkerhet : teori og praksis” er lettlest og definerer klare læringsmål, og du finner øvings- og case-oppgaver 
både i boken og på nettsiden.

Pirttisalo, Sallinen Jani / Vapensmederna : männen som bevapnar Sveriges kriminella              34 
Norstedts, ISBN 9789113111070, 318 s., indbundet, kr. 299,00 / 239,20

Mario blev skjuten i huvudet vid ett rödljus av någon som förväxlade hans BMW med en kriminell 
gängledares.
Shayan Gaff sköts ihjäl för att han liknade en gängmedlem i samma område. 
På en pizzeria vid Vårväderstorget i Göteborg sköts tio människor ner medan de såg Barcelona möta 
Manchester City i Champions League. 
Skjutningar och sprängningar har blivit allt vanligare i Sverige. Det organiserade våldet drabbar 
både gängmedlemmar och oskyldiga bystanders. Men varifrån kommer alla vapen som används 
vid skjutningarna? Hur kan tonårsgrabbar beväpna sig med halvautomatiska pistoler och militära 

automatvapen? 
Grävreportrarna Jani Pirttisalo Sallinen och Mathias Ståhle följer vapnens väg från vapenhandlare i Europa och svenska 
jaktbutiker som säljer stora mängder vapendelar licensfritt, till radhuskällare och hemmaverkstäder där självlärda vapens-
meder mekar ihop de skjutvapen som sedan säljs vidare till kriminella. 
Under tiden står polis och politiker till synes handfallna inför det eskalerande våldet. Hur kunde det bli så här? Vilka är 
människorna bakom skjutningarna? Hur stoppar vi dem?

Strandbakken, Asbjørn / Økonomisk familierett  (2. utg.)                                                              34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035568, 315 s., indbundet, kr. 712,00 / 569,60

De økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap, samt delingen av ektefellenes formue ved 
separasjon og skilsmisse, står sentralt i den økonomiske familieretten. Formålet med denne fremstill-
ingen er at leseren skal tilegne seg kjennskap til
- de økonomiske virkninger av å inngå ekteskap, med særlig vekt på sondringen mellom eneeie og 
sameie, ektefellers gjeldsansvar og forholdet mellom felleseie og særeie, og - delingen ved separas-
jon og skilsmisse, med særlig vekt på fordelingen av formue og eiendeler.
Læreboken er skrevet for studenter i emnet familierett, men vil også være interessant for andre som er 

opptatt av disse spørsmålene. Denne utgaven er oppdatert med ny arvelov som trådte i kraft 1. januar 2021. Den er også 
oppdatert med hensyn til andre lovendringer samt ny rettspraksis fra så vel Høyesterett som lagmannsrettene. Ny juridisk 
teori som er kommet til etter forrige utgave, er innarbeidet. Dessuten er teksten gjennomarbeidet på nytt.
Asbjørn Strandbakken er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
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Holländer, Lars-Erik / Kidnappning : frihet är själens syre                                                    34.3 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063860, 238 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

I dag tillhör kidnappningar och därmed alla spektakulära händelser det massmediala nyhetsflödets 
vardagsmat. En enda känd person, några få intressanta individer i något sammanhang eller rent-
av hela skolklasser eller skolor kidnappas och förs bort. Gigantiska lösensummor eller krav på att 
släppa fria fängslade personer ingår som villkor för frisläppande av de kidnappade. Eller det kan 
röra sig om påhitt, fejkade kidnappningar av någon orsak. Exemplen är många - och kanske var 
det “snällare” förr? Kidnappningens historia är förstås lång och mer eller mindre brutal. På olika 
sätt drabbas dock människor. Här presenteras en del av kidnappningens historia med konkreta fall i 

nutid, närtid och dåtid. Holländer har bättre insikter i denna historia än de flesta ... 
Han resonerar också kring de rättsliga och psykologiska aspekterna av en kidnappning, inte minst för offrens anhöriga. 
Han intervjuar huvudpersonerna i två av Sveriges mest uppmärksammade kidnappningar: Malisvensken Johan Gustafsson 
och pistolskytten och OS-medaljören Ragnar Skanåker. De berättar om sina strategier för att mentalt och fysiskt klara sig 
igenom månader av psykisk tortyr och ovisshet. Och hur hanterar de och deras anhöriga situationen efteråt? 
Lars-Erik Holländer är f.d. kriminalkommissarie och f.d. livvakt. Han älskar friluftsliv och att resa.

Baldersheim, Harald / Den kommunale mellomlederen : selvstendig lagspiller                          36 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035612, 249 s., hæftet, kr. 534,00 / 427,20

I denne boka inviteres leseren med på en oppdagelsesreise i kommunen. Temaet er hverdagshelter 
- mellomledere i kommuneorganisasjonen: rektorer, barnehageledere, ledere for tekniske tjenester, 
helsestasjoner, pleie- og omsorgstjenester, mv. Boka kan leses på flere plan: For det første som en 
serie av eksempler på hvordan ledere løser oppdrag i krevende situasjoner i den kommunale hver-
dagen. Sentrale områder er organisasjonsutvikling, rekruttering av nøkkelmedarbeidere, samspillet 
med folkevalgte og etiske utfordringer. For det andre som praktiske anvisninger i hvordan kommu-
neorganisasjonen kan utforskes for å avdekke mer enn det som møter det blotte øye - leseren får en 

innføring i teorier og metoder som utvikler «det indre blikk» for mellomlederens betydning. For det tredje som veikart for 
fremtidskommunen og transformative mekanismer. Boka er skrevet for studenter i ledelsesfag og kommunalkunnskap på 
universitets- og høyskolenivå. Den er nyttig som kurslitteratur i etter- og videreutdanning, og passer godt for alle som inter-
esserer seg for leder- og organisasjonsutvikling i offentlig sektor.

Andersson-Bakken, Emilia (red.) / Metoder i klasseromsforskning : forskningsdesign, 
datainnsamling og analyse                                                                                     37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215047508, 364 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Skal du forske på noe av det som foregår i et klasserom, læreres undervisning eller elevers læring? 
Da står du overfor mange viktige valg. Metodemangfoldet er stort. I denne boken gis forskningsba-
serte presentasjoner av forskningsdesign, datainnsamlings- og analysemåter. 
En rekke erfarne klasseromsforskere har skrevet om sampling, mixed methods, gjenbruk av kvalitative 
data, intervju, videostimulert intervju, observasjon, bruk av video i klasseromsforskning, spørreun-
dersøkelser, intervensjon og skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. Kap-

itlene omfatter også analyse av videodata, kategorisering og koding i intervju- og observasjonsforskning, innholdsanalyse 
og elevtekster som empirisk materiale i kvalitative studier. 

Iversen, Harald Morten / Å lære å skrive : tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring(2. utg.)   37 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215052748, 248 s., hæftet, kr. 549,00 / 439,20

Denne grunnboka tar for seg alle sentrale aspekter ved skriveprosessen og gir læreren klok veiled-
ning for skriveundervisninga. Den nye utgaven er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen. 
“Å lære å skrive” forklarer hva skrivekompetanse er, hva som er skrivingas ulike formål og viktige 
trekk ved skriveprosessen. Denne kunnskapen er grunnlaget for det fagspråket læreren anvender og 
for hvordan skriveundervisninga legges opp. Forfatterne legger særlig vekt på hvilke ulike funksjoner 

skriveoppgaver bør ha, og hvordan veiledning og vurdering av skriveprosesser og tekster kan gjøres. 
Skriveferdighet innebærer både kunnskap om språk, tekst og kommunikasjon og evnen til å anvende denne kunnskapen 
til å skrive gode tekster. Leseren får innsikt i ulike format for skriving som sjangrer og skrivehandlinger, digitale medier og 
multimodale tekster. Forfatterne tar for seg struktur og sammenheng i tekster og viser hvordan man kan bruke språket både 
godt og korrekt. 
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Kallestad, Åse Høyvoll (red.) / Å skrive fag  (2. utg.)                                                               37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245035247, 138 s., hæftet, kr. 296,00 / 236,80

Er du student og lurer på hvordan du skal skrive en akademisk tekst? La denne boka følge deg gjen-
nom skriveprosessen! Her får du konkret veiledning - fra du mottar oppgaveteksten, til du setter siste 
punktum. I boka tar vi for oss skrivepraksiser i ulike fag. For deg som er student i en profesjonsutdan-
ning, er det en ekstra bonus at vi drøfter yrkeserfaringenes plass i en akademisk tekst.
Denne nye utgaven er oppdatert på endringer i utdanningsløp og skrivepraksiser, og studenttekstene 
tar for seg dagsaktuelle temaer med et forskende blikk.

Olsholt, Øyvind / Filosofi og etikk i skolen                                                                             37 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202687625, 200 s., hæftet, kr. 421,00 / 336,80

Boken gir en innføring i noen av de mest sentrale europeiske filosofenes tanker om verden og menne-
sket, med hovedvekt på antikken. Den inneholder også en redegjørelse for etisk teori og nærhetset-
ikk, og har et eget kapittel om filosofiske temaer som sannhet, skjønnhet og rettferdighet. 
“Filosofi og etikk i skolen” er også en praktisk bok. Her forklares hvordan læreren kan lede filo-
sofiske samtaler med elevene. Filosofisk samtale er en dialogisk praksis som er dypt forankret i 
humanistisk arv og tradisjon. Den skjerper elevenes kognitive evner og styrker innlevelsen i andres 
perspektiv. I samtalen oppdager elevene viktigheten av gode spørsmål og begrunnelser, noe som 

motvirker påståelighet og polarisering. 
Målgruppen for boken er lærerstudenter og lærere i grunnskolen.
NOTE: En omarbeidet og tilpasset versjon av “Filosofi og etikk i barnehagen” (2018)

Aas, Åsne Midtbø / Dysleksihåndboka for lærere                                                               37.7 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215046969, 173 s., hæftet, kr. 369,00 / 295,20

5-7 % av Norges befolkning har dysleksi. I hver klasse er det 1-3 elever med slike lese- og skrivevan-
sker. Derfor har hver eneste lærer - ikke bare spesialpedagogene - behov for kunnskap om hvordan 
undervisningen kan bli dysleksivennlig. 
“Dysleksihåndboka” forklarer hva dysleksi er, den viser hvordan du finner fram til dyslektikerne i 
klasserommet, og den gir kyndig veiledning til tilpasset undervisning. Særlig vekt legges på de gode 
digitale hjelpemidlene. 

Dysleksi er en livslang lærevanske. Men når den oppdages tidlig og eleven får tilpasset undervisning og trening i å bruke 
kompenserende verktøy, blir ikke dysleksi et hinder.

Bøckmann, Kari / Pårørende i helse- og omsorgstjenesten : en klinisk og juridisk innføring  (3. utg.) 38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245036015, 430 s., indbundet, kr. 771,00 / 616,80

Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom. I tillegg til den 
som er syk, er det de pårørende som rammes hardest. Helsepersonell har ansvar for å legge til rette 
for at pårørende får oppfylt sine rettigheter og avklart sine roller, og at de får nødvendig informasjon, 
opplæring og oppfølging. Helsepersonell har også et ansvar for å ivareta pårørende og å se famil-
iens situasjon som helhet, inkludert det å sørge for at barn som pårørende får nødvendig informasjon 
og tilstrekkelig oppfølging.
Boken gir en bred innføring i det kliniske og juridiske kunnskapsgrunnlaget for arbeid med pårørende 
i helse- og omsorgstjenesten i Norge i dag. Denne utgaven er gjennomgående oppdatert, og utvidet 

med hensyn til barns rettigheter som pasient i helsetjenesten. Boken inneholder en rekke praktiske eksempler.
Målgruppen for boken er studenter som tar helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå. Den vil være relevant 
for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre som yter tjenester til pårørende, inkludert arbeids- og velferdsetaten.
Det er vårt håp at også pårørende og deres organisasjoner kan ha nytte av denne boken.
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Levin, Claes / I god tro : omsorg och grymhet i samhällets barnavård                                     38 
Arkiv, ISBN 9789179243593, 251 s., hæftet, kr. 356,00 / 284,80

“I god tro” handlar om den tunna gränsen mellan omsorg och grymhet och kampen för upprätthållan-
det av samhällsordningen. Fokus ligger på samhällets ansvar för fattiga barn och barnfamiljer idag 
och i förfluten tid. 
Den sociala barnavården uppstod när välfärdssamhället omvandlade gamla moraliska värderingar 
om fattigdom och fattiga till rationell socialpolitik. Barnavården fick då ansvar för vården av barn och 
unga, men också för att upprätthålla gränsen mellan välfärdsstaten och “det sociala”. Motsättningen 
täcktes över av en ideologi om barnavård. 
Som socialpolitisk institution betraktad har den sociala barnavården varit en framgång: den bidrar till 

att upprätthålla en god samhällsordning. Men vad beträffar att ge hjälp till barn och unga måste den ses som ett misslycka-
nde. Claes Levin är legitimerad psykolog, filosofie doktor i socialt arbete och tidigare prefekt vid Socialhögskolan i Lund.

Lorentzen, Per / Hjernen og barnevernet : en kritisk drøfting                                                   38 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215053189, 206 s., hæftet, kr. 414,00 / 331,20

Boka viser hvordan dagens kunnskap om barnehjernen er med på å prege og påvirke myndigheters 
og fagpersoners tenkning om beskyttelsen av barn. Den problematiserer hvordan hjerneforskning og 
nevrovitenskap brukes og misbrukes i faglitteratur beregnet for barnevernsfeltet. 
Forfatteren mener at mye av informasjonen om hjernen generelt og barnehjernen spesielt som for-
midles i faglitteraturen, har preg av å være myter, og anvendes ofte på selektive og overforenklete 
måter. 
Boka belyser at det bildet forskningslitteraturen gir av sammenhenger mellom ulike former for om-

sorgssvikt og eventuelle strukturelle og funksjonelle hjerneforandringer, er komplekst, sammensatt og nyansert. Funn og 
empiri spriker i flere retninger, og det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Forfatteren er også opptatt av hvordan 
søkelyset på barnehjernen fører til et nytt perspektiv på foreldre og foreldrerollen preget av risiko, hvor spørsmålet om 
omsorgspersoner har tilstrekkelige ferdigheter og kompetanser for å ivareta barnet kommer i forgrunnen. Diskursen om 
barnets hjerne påvirker politikeres og fagfolk tanker om hvorfor og når det er berettiget å gripe inn med tiltak i familier.

Synnestvedt, Anita (red.) / Matarv : berättelser om mat som kulturarv                                      39 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065024, 252 s., indbundet, kr. 153,00 / 122,40

Hur kan mat som kulturarv gestaltas och beskrivas, frågar måltidsforskaren Richard Tellström inled-
ningsvis. Bokens skribenter fortsätter med berättelser om vad matarv kan vara, både för människor i 
allmänhet och för dem själva. Här skrivs om Rom och Bohuslän, om brödets roll och om honungska-
kan. Den internationellt uppmärksammade svenska fikastundens betydelse och kaffekalaset avhand-
las. Läsarna informeras om hur mat förvarats genom tiderna, från en grop i marken till moderna kyl- 
och frysskåp. Och hur hanterar vi människor matarvet i kristider, som under en pandemi? Även nya 
råvarors etablering presenteras, som tång och annat ätligt från havet som vi svenskar ännu ej haft på 
våra bord. De flesta har också påtagliga minnen kopplade till skol- och sjukhusmat. 

Matarv är en rik och tankeväckande volym om vad och hur vi ätit. De många bilderna berikar framställningen och stegrar 
aptiten. Som en extra krydda avslutas varje kapitel med ett recept. 

Friesen, Otto von / På segelmakarens tid : om det gamle fiskeläget Råå                               45.8 Råå 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063846, 210 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Segelmakaren Jöns Petter Jönsson på Råå, vars far omkommit i en smugglingsolycka, hade startat 
eget i slutet av 1800-talet och levde vidare med sönerna Enok och David. 
I denna vackert illustrerade volym med åldrade fotografier berättar Otto von Friesen initierat om livet 
på det gamla fiskeläget Råå vid Öresund. Tiden är från slutet av 1800-talet till slutet av seklet som föl-
jer. Då förvandlas det ursprungliga efter hand till badort och så småningom till eftersökt boplats. Här 
kommer levnadsöden och livsvillkor läsaren nära. Grannskapet till havet präglar det mesta: lotsning, 

fiske, båtbyggnad, långsjöfart, rökeri, sillinläggning, segelmakeri, handel, snickeri, bageri ... Kvinnorna, de talrika barnkul-
larna, männen och de äldre bor, arbetar och lever sida vid sida. 
Det är Råå som är den magiska platsen, men det är Rååbornas liv som boken handlar om. 
Otto von Friesen, själv bosatt på Råå, är författare, journalist, matkännare, fotograf och kulturhistoriker.
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Linton, Magnus / Klimat och moral : nio tankar om hettan                                                          50.1 
Natur & Kultur, ISBN 9789127167506, 285 s., indbundet, kr. 303,00 / 242,40

Extremväder och förstöra ekosystem destabiliserar idag samhällen i hela världen medan den nu 
levande mänsklighetens moraliska skuld för utebliven handling växer. Men vem bär egentligen ansvar 
för klimatkrisens uppkomst och lösning? Är individuellt försumbara handlingar kollektivt meningsful-
la? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn? Vad är framtiden?
I antologin Klimat och moral skriver författaren Magnus Linton, bokens redaktör, och åtta forskare 
de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer om 
krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter, psykologiska barriärer, ofrånkomliga ansvar och 
kognitiva felslut.

Gaup, Kárn Elle (ed.) / Bååstede : the return of Sámi cultural heritage                                     59.6 
Museumsforlaget, ISBN 9788283051087, 184 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

The repatriation of cultural heritage is an issue of great interest to many indigenous peoples as well 
as to countries that were once subject to foreign domination and exploitation. This book describes one 
case that has had a positive outcome: the Bååstede project, which resulted in the return of some 1,600 
objects originating from the Sámi people in Norway.
In the book, museum experts, many of whom were directly involved in the project, present their opin-
ions and discuss various aspects of the process. The presentations also point to challenges ahead, as 
there are still many Sámi objects in collections elsewhere in Europe that should be repatriated.

In a wider perspective, how can the case of the Sámi be of relevance to other indigenous peoples? How can international 
conventions and national legislation facilitate such requests? The aim of the book is to inspire communities and activists 
who are engaged in similar issues of return around the world.

Kanger, Thomas / Idiotanstalten : reportage om ett brott                                                        61.642 
Kaunitz-Olsson, ISBN 9789189015814, 210 s., indbundet, kr. 312,00 / 249,60

Över 200 manliga patienter dog på Vipeholms sinnessjukhus i Lund mellan 1941 och 1943, av svält 
eller av sjukdomar som följde på svält. Patienterna användes som försökskaniner för alla tänkbara 
experiment, från de ökända kariesförsöken till kastrering av patienter med homosexuella tendenser .  
Men hur kunde så många människor dö nästan samtidigt? Var det i själva verket ett medvetet mass-
mord? 
Under sina efterforskningar har Thomas Kanger hittat chefsläkaren Hugo  Fröderbergs dagboksan-
teckningar där han  skriver att   passiv eutanasi är berättigad. 
I sin grundligt researchade reportagebok målar Kanger upp en levande historisk bakgrund både om 

själva anstalten och om eutanasin som begrepp och praktik och gräver djupt för att avtäcka ett hittills okänt övergrepp av 
enorma proportioner i svensk historia.

Oksholm, Trine (red.) / Lungesykepleie                                                                              61.7 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245033939, 259 s., hæftet, kr. 415,00 / 332,00

Denne boken tar grundig for seg kartlegging, oppfølging, behandling og sykepleietiltak av personer 
med lungesykdommer, som er en pasientgruppe som vil øke i takt med økende snittalder i befolknin-
gen. 
Kompetanse hos helsepersonell er avgjørende for å hjelpe pasienter med ulike helseutfordringene 
knyttet til lungesykdommer. Kunnskap er også vesentlig for å sikre tilstrekkelig helsekompetanse for 
personer med lungesykdom. 
I boken presenteres kliniske tester, kartleggingsverktøy og sykepleiefaglig oppfølging i alle ledd av 

sykdomsforløpet. Ernæring, aktivitet, pårørende, helseveiledning og palliasjon omtales i egne kapitler. 
Boken retter seg mot studenter på bachelor- og masternivå samt helsepersonell som jobber med lungesykdom i spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. 
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Ragnar, Martin / Matens mångfald i Sverige : biologi, gastronomi, nytta                                64.1 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063945, 175 s., indbundet, kr. 356,00 / 284,80

I den här välillustrerade och idérika boken bjuder Martin Ragnar på en engagerad tur in i matens 
och råvarornas mångfald. Den biologiska rikedomen finns inte bara i det vilda - utan också i det 
odlade och uppfödda. Arter, raser och sorter uppmärksammas liksom kulturmiljöer, odlingssystem, 
skördetider, jordtyper och klimatzoner - men även måltidens sammanhang och serveringssätt. Den 
biologiska mångfalden är inte bara nödvändig utan även grunden för välstånd, hälsa och framgång. 
Inom turismen är bejakandet av mångfalden självklar. 
Denna rikedom hotas dock ständigt och behöver värnas och bejakas, framhåller författaren och 

påpekar att det samtidigt är ett internationellt projekt. I bokens både företal understryker två praktiskt verksamma personer 
författarens viktiga helhetsgrepp: biologen/fårbonden Björn Hjernquist och kocken Jakob Holmström. De menar att boken 
inte bara är för de redan “frälsta” utan att dess budskap bör spridas vitt och brett, även till politiker och byråkrater. 
Martin Ragnar är forskare, författare och entreprenör, till vardags vd för ett företag i vattenreningsbranschen.

Hjelmås, Hanne Andreassen / Klompelompe bursdagsfest : strikk, inspirasjon, mat, pynt, gaver   64.64 
J. M. Stenersens Forlag, ISBN 9788272017292, 199 s., indbundet, kr. 459,00 / 367,20

Strikk en bursdagsgave og skap stemning med inspirasjon fra Klompelompe! 
Få ting er så populære som hjemmestrikkede gaver til bursdagen. Og hvorfor ikke pynte til selve 
bursdagsfesten med inspirasjon fra Klompelompe? Her får du kreative ideer til både barnebursdagen 
og til voksenbursdagen med venninner. Boka inneholder oppskrifter på plagg som er fine å gi bort 
og plagg som er flotte å ha på i bursdag. Her er også ideer til ulike bursdagskonsepter, året rundt. 
De populære Klompelompe-bamsene kommer dessuten i nye varianter som kan bli populære burs-

dagsgaver. Boka har i tillegg inspirerende bilder av god bursdagsstemning og pyntede bord, og her er matoppskrifter til 
bursdagen, enten det er eplekake eller gjærbakst.

Nilsen, Mona / Knitteriet                                                                                                     64.64 
Pitch Forlag, ISBN 9788293551812, 168 s., indbundet, kr. 378,00 / 302,40

En strikkebok for den moteinteresserte. Inspirert av ekte kjærlighet og passion for vakre strikkede 
drømmeplagg. Bak Knitteriet står Mona Nilsen, som designer og utvikler alle strikkeoppskriftene. 
Hun ønsker å tilby strikkeoppskrifter som gjør at hvem som helst kan strikke sitt drømmeplagg. Det er 
ingenting som gleder hennes hjerte mer enn at flere kan finne gleden i å skape noe selv. Knitteriet er 
kjent for sin fargerike strikk og bruker mye trendy striper.

Karlsson, Britt / Vinets underbara värld : från druva till bordet                                              66.83 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063884, 368 s., indbundet, kr. 468,00 / 374,40

Här behandlas “allt” om vin i en enda laddad volym - behändigt nog: vinländer och vindistrikt, dru-
vodling, druvsorter, klimat och jordmån, vinifikation, ekologiskt och biodynamiskt och så mycket mer. 
41 länder avhandlas, Britt och Per Karlsson har personligen besökt 29 av dem. De har träffat hängivna 
odlare och oförglömliga vinmakare, diskuterat och provsmakat, testat mat och olika viner i kombina-
tion, noterat kulturens inflytande. 
De lägger märke till skillnader och likheter mellan världsdelar, länder, regioner och enskilda vin-
makare. De konstaterar med egna ögon och beprövat smaksinne hur mycket som händer: “Vinvärlden 

är mycket annorlunda idag än för tjugo år sedan.” 
Vinets underbara värld är en generöst illustrerad volym om en lockande värld. Bättre ciceroner och kunskapare än Britt och 
Per Karlsson kan man inte ha. 
Boken passar lika bra för den som vill få en njutningsfylld och lättläst översikt av vinets värld, som för den som går på 
vinkurs och behöver en faktafylld fördjupningstext. 
Britt och Per Karlsson är bland Sveriges mest publicerade och ansedda vinboksförfattare, sedan länge bosatta i Paris.  
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Horgby, Björn / I folkets namn : högerpopulism på bild                                                            70 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063877, 220 s., hæftet, kr. 337,00 / 269,60

“Det är i det rumsrena och vid en första anblick oskyldiga lekandet med identiteter, känslor och be-
hov som högerpopulismens budskap formas och sprids. Det är därför relevant att se närmare på hur 
spelfilmer och dokumentärer med högerpopulistiskt innehåll ser ut i en rad praktiska och empiriska 
exempel.” 
Så skriver bokens redaktör, bl.a., inledningsvis i denna unika framställning. Populism är ingen ny före-
teelse. I boken skriver historiker och filmvetare om falska nyheter, våld och frihet, falska nyheter, om 
politiska partiers historia, om centrum och periferi i svenska filmer, om nationellt laddade landskap i 

svenska filmer, om Denial och förintelseförnekelse, vetenskapsförakt, om fascistoid fantasi i Overlord och Starship Troop-
ers. En viktig och kompetent samling texter av forskare som granskar ett alltför outforskat budskap i opinionsbildande 
material. 

Rech, Carina / Becoming artists : self-portraits, friendship images and studio scenes by 
Nordic women painters in the 1880s                                                                                     70 
Makadam Förlag, ISBN 9789170613548, 447 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

The 1880s were a decade of professionalization, liberation and transnational encounters for women 
artists from the Nordic countries. Despite structural discrimination, a growing number of women from 
Denmark, Finland, Norway and Sweden pursued professional careers as artists, studying at the Royal 
Academy of Fine Arts in Stockholm or at private art schools. Many of them traveled to Germany or 
France to train at private ateliers. In the 1880s, Paris was their artistic center, where they built their 
own networks, exhibited frequently, became sought-after artists and gained critical recognition for 

their work. Conducting in-depth analyses of selected paintings, Becoming Artists explores how Nordic women painters rep-
resented themselves and one another in their professional roles, how they promoted their work, how they overcame obsta-
cles and inscribed themselves into the visual history of their profession. It highlights the impact of friendship, companionship 
and collaboration on Nordic women painters self-fashioning in the 1880s and it examines the studio s symbolic meaning as 
a room of one s own. Drawing extensively on hitherto unpublished archival sources, this study offers new perspectives on 
artists including Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli, Asta Nørregaard and Bertha Wegmann. 

Lauri, Tomas (ed.) / Contemporary Copenhagen : Vilhelm Lauritzen Architects                         71 
Arvinius + Orfeus Publishing, ISBN 9789198533538, 272 s., indbundet, kr. 579,00 / 463,20

For almost a century, the aim of Vilhelm Lauritzen Architects has been to make Copenhagen a better 
city to live in. The studio strives for a design that transcends time and manages a constantly changea-
ble reality. In their view, good architecture emanates from function and is drawn from inside and out. 
Thus, it can be equal and afford everyone a good life. Vilhelm Lauritzen Architects is behind many of 
the most noticed contemporary community buildings in Copenhagen, such as the Danish Radio House, 
Copenhagen Airport, the residential area Krøyers Plads, the New North Zealand Hospital, the depart-

ment store Illum and the world s first cross-functional media house DR City. The founder of the studio, Vilhelm Theodor Lau-
ritzen (1894-1984), was one of the most distinguished modern Danish architects. His conviction, that architecture is applied 
art for the people never a privilege for the few , is still alive. This book covers the processes behind some of the buildings 
that have shaped modern Copenhagen.

Vallien, Bertil / Atlas : Bertil Vallien                                                                                        76 
Arvinius + Orfeus Publishing, ISBN 9789189270183, 408 s., indbundet, kr. 599,00 / 479,20

Bertil Vallien is ranked today as one of the world s foremost artists with glass as material. He has 
worked with glass for more than 60 years, and is represented, among other places, at the Hermit-
age Museum in St. Petersburg in Russia and at the Metropolitan Museum of Art in New York City in 
the United States. In “Atlas”, we take part of Vallien’s world through his thoughts, words and stories 

accompanied by a rich visual flow of art glass, sketches and newly taken pictures from his studio and cabin. We get a pre-
monition of the demanding work process that results in these unique glass sculptures, which is an example of when skilled 
craftsmanship and artistry meet. 
Vallien’s sources of inspiration derive in everything from the story of the girl Karolina, who slept for 32 years, to the black 
series Desert Snow. His famous crafts have been developing from the first one in ceramics to the later ones in advanced 
sand casting in glass. 
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Vallien, Bertil / Atlas : Bertil Vallien                                                                                           76 
Arvinius + Orfeus Publishing, ISBN 9789189270220, 408 s., indbundet, kr. 599,00 / 479,20

Bertil Vallien räknas idag till en av världens främsta glaskonstnärer. Han har arbetat med glas i över 
60 år och är bland annat representerad vid Eremitagemuseet i St. Petersburg och vid Metropolitan 
Museum of Art i New York City. I “Atlas” får vi ta del av Valliens värld genom hans tankar, ord och 
berättelser ackompanjerade av ett rikt visuellt flöde av konstglas, sketcher och nytagna bilder från 

hans studio och stuga. Vi får en föraning om den krävande arbetsprocess som utmynnar i dessa unika glasskulpturer, vilket 
är ett exempel på när skickligt hantverk och konstnärskap möts. 
Valliens inspirationskällor härstammar i alltifrån historien om flickan Karolina, som sov i 32 år, till den svarta serien Desert 
Snow. Hans berömda hantverk har utvecklats från det första i keramik till de senare i avancerad sandgjutning i glas. Detta 
är en teknik som han har utvecklat under årtionden, vilket har gjort det möjligt för honom att utöka storlekarna på sina 
verk. Passage , den största glasbåten i världen, skapades av Bertil Vallien. 

Renstrøm, Margrethe / Fysikk og idrett : innføring i biomekanikk                                           79.6 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202675837, 324 s., hæftet, kr. 562,00 / 449,60

“Fysikk og idrett” er en lærebok i biomekanikk, kraft og bevegelse som i tillegg til relevant beskriv-
else av faget, tar hensyn til sentrale pedagogiske utfordringer for studentene. Ved å bygge opp fag-
stoffet steg for steg, og inkludere eksempler som gir mening for leseren, søker man å øke forståelsen 
og gjøre innholdet tilgjengelig. 
Sentrale tema i boken: Elementær fysikk som grunnlag for å forstå bevegelse - Biomekanikk/funks-
jonell anatomi, forståelse av krefter og momenter i bevegelse - Analyse/beregning av krefter og 
hastighet relatert til ulike idrettsbevegelser - Viktigheten av god biomekanisk forståelse i rehabiliter-

ing og forebygging av idrettsskader. 
Boken er skrevet for studenter innen idrettsvitenskap, fysioterapi, trenerutdanning (inkludert PT), kroppsøvingsfag. 
Til boken er det en nettressurs som gir kunnskap i de områder av fysikken og matematikken som er nødvendig for å forstå 
fagstoffet. Ved hjelp av QR-koder i boken, vil leseren lett få tilgang til ressursene det henvises til.

Liljenberg, Bengt (red.) / Mellan oss inte bara sundet : dansk-svenska litterära förbindelser    81 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063983, 175 s., indbundet, kr. 299,00 / 239,20

Danskt-Svenskt Författarsällskap, som alltsedan grundandet 1995 tagit som sin uppgift att på olika 
sätt sprida kunskap om och lyfta fram litteratur och författare som finns eller funnits i vår omedelbara 
närhet, har nu sammanställt ännu en tvåspråkig antologi. 
I denna volym, vilken tillkommit för att celebrera sällskapets 25-årsjubileum får vi - efter en resumé 
av dess verksamhet - bland annat berättat om skilda författares relationer till sitt grannland, om 
skånskans koppling till det danska språket, om hur det är att översätta eller att vara dansk författare 
i Sverige och om nationsgränsens återkomst och synliggörande under coronapandemin. 
Medverkande i antologin: Thorvald Berthelsen, Tine Enger, Per Gahrton, Bo Gentili, Markus Idvall, 
Helge Krarup, Bengt Liljenberg, Bo Lille, Kjerstin Norén, Jan Henrik Swahn, Gunnar Syréhn, Anne 

Marie Têtevide, Jenny Westerström, Gunnar Wetterberg, Mikael Wiehe.

Lindgren, Carl / Läkare med penna och patos                                                                        81 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063921, 270 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Många framstående skönlitterära författare i världen visar sig också vara utbildade läkare. Varför så 
är fallet kan läsarna fråga sig. I denna volym presenteras tjugo “läkarförfattare” engagerat och in-
siktsfullt. Det finns en naturlig samhörighet mellan medicin och litteratur, som inte bara har sin grund 
i guden Apollons dubbla fögderi. Båda disciplinerna förutsätter en förmåga att kunna gå utanför sig 
själv och att kunna tolka, förstå och formulera känslostämningar vare sig de härrör från kroppsliga, 
själsliga eller kontextuella fenomen. Kanske är det därför inte förvånande att många läkare, däri-
bland författaren själv, skattat litteraturen väl så högt som medicinen. Läkare är också en yrkeskate-

gori ur vilken många författare har utvecklats. För många har det varit en fritidssyssla, men flera har lämnat medicinen för 
att bli författare på heltid. Alla läkarförfattare har inte haft ambitionen att vara samhällskritiska. I denna bok presenteras 
emellertid tjugo stycken som under skilda epoker publicerat texter i form av epik, dramatik eller poesi med avsikt att mana 
till eftertanke avseende orättfärdigheter, som politisk ofrihet, kolonialt förtryck, etnisk diskriminering, social ojämlikhet eller 
patriarkalt eller religiöst förtryck som rådde under den tiden verken publicerades. 
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Vik, Lars / Bjørg Viks vei                                                                                                  81.55 
Cappelen Damm, ISBN 9788202692292, 390 s., indbundet, kr. 432,00 / 345,60

I en varm skildring av sin mor leverer Lars Vik et ærlig og nært portrett av forfatteren, samfunnsak-
tøren og privatmennesket Bjørg Vik, bygget på hennes dagbøker, brev og utallige samtaler med de 
som omga henne. 
Boken gir et vell av nye opplysninger om en av våre viktigste kulturpersonligheter. I spennet mellom 
liv og diktning trer det frem et menneske av uvanlig format, med store ambisjoner og stort gjennom-
slag. Men den viser også suksessens pris. 
Få norske forfattere i forrige århundre satte preg på sitt samfunn i samme grad som Bjørg Vik. 
Gjennom elleve novellesamlinger og fem romaner, i tillegg til en lang rekke skuespill, tematiserte hun 

kvinners liv og erfaringsbakgrunn som ingen andre.

Ahlbom, Lars (red.) / Den förtvivlade humanisten : nio essäer om Sven Delblanc                    81.7 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063709, 173 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

I Sven Delblancs romaner förenas fantasifull fabulering med allegoriska och mytiska mönster. Hans 
prosa växlar mellan frisk realism, uppsluppen grotesk, humor och nattsvart förtvivlan. I hans texter 
finns både stark medkänsla och sinnrik idédiskussion. 
I en värld präglad av kris och undergångskänsla diskuterar Delblanc ett viktigt problem. Finns det ett 
humanismens tredje alternativ till auktoritär ordning och egoistisk frihet? Delblancs bild av världen är 
mörk, men mörkret motsägs både av en absurd och trotsig motståndsvilja och en enastående språklig 
vitalitet. 

I föreliggande bok belyser nio litteraturhistoriker och kritiker Delblancs mångfacetterade författarskap. Fem av texterna 
härrör från Delblancsällskapets symposion i samband med dess 20-årsjubileum 2019. De har kompletterats med fyra tidig-
are publicerade texter. 

Hansson, Maria / Osynliga band : folktro som medel för social kritik i Victoria Benedictssons, 
Anne Charlotte Lefflers och Selma Lagerlöfs författarskap                                                    81.7 
Makadam Förlag, ISBN 9789170613654, 285 s., hæftet, kr. 312,00 / 249,60

Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Selma Lagerlöf anses som några av våra största för-
fattare. Ändå har deras verk och status ständigt ifrågasatts. Hur kunde en kvinnlig författare göra sin 
röst hörd i slutet av 1800-talet när hon inte fick verka i det offentliga rummet? Några av de kvinnliga 
författarna ifrågasatte det gamla samhället i hopp om en bättre framtid. 
I “Osynliga band” visar Maria Hansson hur Benedictsson, Leffler och Lagerlöf använde folktron som 
en mask bakom vilken de kunde formulera sin samhällskritik. De såg folktron både som ett erkän-

nande av en gemensam kultur och som ett vapen i kampen för nya idéer om ett jämställt samhälle. Därmed kringgick de 
också kritik, eftersom fantastiska inslag ur nordisk folktro var kompatibla med kritikernas föreställningar om en kvinnlig 
estetik. 

Larsson, Björn / Harry Martinson : på luffen i ett författarskap                                                 81.7 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063754, 261 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Björn Larsson inbjuder läsaren till en underbar resa i Harry Martinsons författarskap:  
“När man står tyst och ensam och ser ut i världsrymden krävs det ord som inte finns”, skriver Harry 
Martinson. Han hade dock själv den sällsynta poetiska förmågan att finna de ord som krävdes för att 
frammana världsrymden, men också för att beskriva en humla, menar Björn Larsson i denna varma 
och initierade bok om Martinsons författarskap. 
“Det är förstås sant att Martinson i sina bästa stunder är en oslagbar, originell och oefterliknelig 
språkvrängare, inte bara i poesin för övrigt. Men jag vill försöka visa att han är minst lika originell 
och angelägen i sin framtidsinriktade reflektion över människans villkor. Framför allt vill jag göra ett 

försök att förhålla Martinsons tankar om världen och människorna till vår tid, att ställa frågan hur vi kan och bör se på de 
möjliga verkligheter, på gott och ont, som Martinson gestaltar.”
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Rutberg, Hans / Efterskörd : Ferlinfynd från en spånkoffert                                                     81.7 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063938, 392 s., indbundet, kr. 412,00 / 329,60

Nils Ferlin är ett av den svenska litteraturens och visskattens evigt levande namn, han är en “folkets 
skald”. Förutom i diktsamlingarna möter vi hans dikter i tonsättningar, i sånger bland annat vid bröl-
lop och i dödsannonser. Hans ämnen och språk är genuina; de har en oväntad blandning av allvar 
och lek, av tidlöshet och mänsklig ensamhet. Dikterna är allmängiltiga och människor känner igen sig 
i hans texter. Han är ständigt modern. 
I denna rika bildbiografi lyfts mindre kända delar av Ferlins skapande fram, återfunna i spånkoffertar, 
resväskor och kartonger på släktingars vindar och i källare, men också i bibliotekens arkiv. I boken 

presenteras ett omfattande material som inte kom med i hans dikt- och vissamlingar: dikter, prosastycken, skisser, brev till 
och från Ferlin, fotografier, teckningar och restaurangmenyer med diktutkast. 
Hur Ferlins författarkolleger och vänner uppfattade den gänglige men ändå atletiske, känslige och ovanligt mång-
begåvade, men också självförbrännande skalden, framgår av brev, intervjuer, dagboksanteckningar och memoarer. 
Efterskörd är en underbar och oväntad volym om en älskad poet och hans gripande livsöde. 

Enger, Cecilie / Det hvite kartet : roman                                                                                  85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205539273, 297 s., indbundet, kr. 448,00 / 358,40

De stakk seg ut som pionerer i sin samtid på slutten av 1800-tallet, men skjulte privatlivet sitt. Ber-
tha Torgersen og Hanna Brummenæs er ukjente for de fleste, men historien om de to butikkpikene 
som traff hverandre i et hardt og maskulint gruvesamfunn på Karmøy, og - ikledd herrehatt og frakk 
- brøytet seg vei inn i mannsdominerte stillinger, er både fantastisk og vond. De to overskridende 
“mannedamene” holdt kjærligheten skjult for omverdenen, foretok en uvanlig klassereise, men opplev-
de også elendighet i kjølvannet av sine livsvalg.

Christiansen, Rune / Saken med den tapte tidens innfall : roman                                                 85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249523801, 214 s., indbundet, kr. 410,00 / 328,00

“Det var på den tiden da morens bevissthet begynte å svinne hen. Norma kunne se det så tydelig. En 
skjev sørgmodighet hadde kommet til syne i ansiktet hennes, og stumt og klosset trakk hun seg unna 
hver gang hun ikke maktet annet enn å famle etter ordene. Det var et langsomt og kravløst forfall. Slik 
forlot moren verden, slik forlot moren seg selv. Men hva var det hun forsøkte å si der hun sto i drivhu-
set med en flaske sitronbrus som hun ville vanne potteplantene med?” 
Et par måneder etter morens død reiser Norma til faren sin, Torsten, som har bosatt seg i et ombygget 
sommerhus ute på en øy. Torsten og moren skilte lag da Norma var midt i tjueårene. Nå er Norma 
selv i ferd med å bli skilt; datteren har hun etterlatt hos faren i byen denne uken i juni. 

Allerede under overfarten til øya synes tingene å vise seg for Norma på en ny måte, og der hun står på fergeleiet og venter 
på å bli hentet, observerer hun noe påfallende: silhuetten av en rytter under et vindskjevt tre oppe på åsranden. 
Kanskje er det Norma selv som omskaper omgivelsene til mysterier. Eller er det virkelig noe mystisk som foregår der på 
øya? I et vedvarende forsøk på å forstå seg selv og livet slik det har blitt for henne, gransker Norma alle tildragelser som 
om de var tegn. Mye tyder på at Torsten og moren hadde en hemmelighet som Norma aldri fikk del i. Og nå som moren er 
borte, er det vel bare Torsten som kan gi henne svar - med mindre løsningen finnes der allerede, i henne selv? 

Hæggernes, Kristian S. / Fotballspillet og andre fortellinger                                                     85 
Cappelen Damm, ISBN 9788202721534, 408 s., indbundet, kr. 432,00 / 345,60

Flere av hovedpersonene i Kristian S. Hæggernes’ tredje samling med fortellinger har noe felles: De 
tenker tilbake på større eller mindre hendelser og tilfeldigheter i eget liv der tilsynelatende ubetyde-
lige valg bidro til å føre dem dit de er i dag. “Fotballspillet og andre fortellinger” inneholder et knippe 
triste, fine og humoristiske noveller. Alle med brodd, vidd og høy litterær kvalitetet.
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Jægtnes, Hilde Susan / Jeg grunnla De forente stater : roman                                                   85 
Tiden Norsk Forlag, ISBN 9788210058097, 413 s., indbundet, kr. 425,00 / 340,00

USA ville ikke vært den nasjonen vi kjenner i dag uten innsatsen til Alexander Hamilton, og få menne-
sker har gjort en lignende klassereise. Etter en fattigslig og farløs oppvekst på den danske koloniøya 
St. Croix i Karibia ender den sykelige, men begavede gutten opp som en av USAs grunnleggere. Til 
tross for at han var både følelsesstyrt og konfliktsøkende står han for ettertiden som en av historiens 
mest visjonære politikere. Det uregjerlige lynnet og den skarpe tungen skulle imidlertid skape store 
vanskeligheter for ham selv og for dem han elsket. 
“Jeg grunnla De forente stater” er en dypt original og gripende roman om de slagene som former en 
nasjon og et liv, og om de menneskene som brått befinner seg i begivenhetenes sentrum.

Knudsen, Synne Øverland / Gode lesere : roman                                                                   85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249523894, 305 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Hun kommer fra bygda og har oppsøkt kulturlivet med en tro på at hva som helst er mulig der. Hun 
er overbevist om at hvis hun bare holder kjeft lenge nok, holder kjeft om alt hun ser og bare tilpasser 
seg de merkelige omgangsformene, snakkemåtene og alliansene, så skal det oppstå noe bra på den 
andre siden. 
Men nå er hun blakk. Eller er det bare en helt vanlig livskrise hun føler på? Hun er i tvil. Er det egen-
tlig mulig å komme utenfra og finne sin plass der inne? Og hvordan skal hun håndtere at en sjef i et 
av landets største forlag, har begynt å håpe at det er hun som skal redde ham fra desillusjonen? 
“Gode lesere” er en desperat redegjørelse fra innsiden av litteraturfeltet. En frodig og oppslukende 

fortelling om å stå utenfor og innenfor på samme tid, og om å ikke miste seg selv i en kultur som er i endring.

Renberg, Tore / Assalamu alaikum                                                                                         85 
Forlaget Oktober, ISBN 9788249523733, 561 s., indbundet, kr. 432,00 / 345,60

Det er 2013 og på bunnen av samfunnspyramiden våkner Hillevågsgjengen med tørre lepper, para-
noia og svineinfluensa. 
Kjeltringene fra verdens rikeste by trodde de hadde lagt det verste bak seg, men nå slår de øynene 
opp bare for å se at de har den bratteste bakken foran seg: Jan Inge, Cecilie og Rudi står til hårfestet 
i stress og til brystet i blod. 
Men verst av alt, det har begynt å krakelere på innsiden av Jan Inge. 
Hva er det som knitrer i hodet til Videogutten? Hva er det med disse stemmene han har begynt å 
høre? Hva er det som har begynt å stige opp fra den misfargede fortiden? Og hvorfor hører han et 

fremmed navn bli hvisket i mørket? 
Fred være med deg, kjære leser, for dette lukter multiple diagnoser. 
Det ruller mot undergang og fryktelig befrielse når Tore Renberg løsner håndbrekket for det fjerde bindet i Teksas-serien.

Sande, Hans / Haustsong : dikt Haustsong : dikt                                                                  85 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205559905, 90 s., indbundet, kr. 336,00 / 268,80

Hans Sande debuterte med diktsamlinga Strime i 1969, og i ein rik forfattarskap som omfattar bøker 
i dei fleste sjangrar, er Haustsong den sjette diktboka. Dikta er sprelske og slagkraftige, prega av 
overskot og rik fabuleringsevne. Haustsong femner eit livsløp, gjennom leik og arbeid, i sorg, fortvil-
ing og glede. Med fyndig humor og eit vake blikk for det omskiftelege i naturen så vel som i mennes-
ka, skriv Sande om fødsel og oppvekst, om gaukesyre og stjernehimmel, om ljåslått og skeiseløp, om 
språkglede og springeglede, om å gå seg vill og å finne heim. Her er dikt om kjærleik og samliv på 
det beste og på det verste; frå nærleik og sødme til sviande smerteblomar, frå varme kyss til iskald 

togn. Det er dikt om livet på veg mot ein endeleg slutt, med skildring av den uunngåelege aldringsprosessen og det ukjende 
som ventar, med dødsangst så vel som dødsro. Forfattaren er alltid på leit etter noko anna og ukjent, og i “Haustsong” har 
han funne det.
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Ingvarsson, Elise / De näst största städerna : en berättelse                                                          87 
Norstedts, ISBN 9789113110554, 156 s., indbundet, kr. 344,00 / 275,20

I Göteborg har Ms E. Nervous just fött en pojke och samtidigt börjat sjunga. Hon åker runt i sta-
den med spårvagn och letar efter hans pappa K. som är borta nu. När sonen sover skriver hon sina 
sånger. De riktar sig till honom och till K. Det är sånger om stadens släckta och upplysta delar, om ett 
våld och en splittring hon finner spår av både omkring sig och inuti sig själv.
Hemma i lägenheten väntar Mami K, svärmodern från Douala, det enda de har gemensamt är förlus-
ten av K.
Bästa vännen Mirri bor nära, i Biskopsgården. 
“De näst största städerna” är en berättelse om en mors oro, och en mycket säregen Göteborgsskil-

dring, där segregation och rasism slår ut som strömavbrott och galenskap i staden så väl som i den enskilda människan. 
Hur ska Ms E Nervous både kunna ta hand om sin son och kunna sjunga? Hur ska hon kunna leva med honom i staden, 
när hon ser hur den faller isär? Hur ska hon någonsin kunna förlåta sig själv: för att hon är vit, för att hon varit blind, för 
att hon inte kan rädda sin son från någonting, bara skriva och sjunga för honom? Hur ska sonen kunna förlåta henne för 
att hon aldrig kommer att veta det han vet? 
Elise Ingvarsson är en av våra mest uppmärksammade poeter. Teman som moderskap, tro och identitet har genomsyrat 
hennes diktböcker. I denna fjärde bok låter hon sin poesi - sången - möta fiktionen och forma en prosalyrisk berättelse där 
några av samtidens mest brännande frågor utforskas på komplexa sätt.

Moberg, Vilhelm / Mans kvinna                                                                                                   87 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063969, 222 s., indbundet, kr. 395,00 / 316,00

“Mans kvinna är den av mina romaner, som jag själv sätter högst”, skriver författaren Vilhelm Moberg 
i förordet till denna illustrerade upplaga av hans verk, som utkom 1950 efter ursprungspubliceringen 
1933.
Mans kvinna är både en kärleksroman och en historisk roman från Värend på 1790-talet. I centrum 
står bondkvinnan Märit, gift med Pavel, men hon älskar grannbonden Håkan. Ett laddat triangeldra-
ma utspelas. Märit är två mäns kvinna. Hennes make vårdar gården exemplariskt och är skötsam. 
Älskaren Håkan är en sämre bonde, en slarver och tvingas lämna sin gård. Han kräver också att 
Märit skall lämna sin make. Känslor och förnuft ställs mot varandra för Märit.
Romanen utspelas i en tid och i en miljö som författaren skildrar med inlevelse och genuin insikt. Att 

detta verk skapades under bara fem veckors koncentrerat skrivande är svårt för läsaren att förstå. Boken har i denna utgå-
va av den klassiska romanen Eric Palmquists mästerliga illustrationer.

Natt och Dag, Niklas / 1795                                                                                                87 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137153728, 458 s., indbundet, kr. 372,00 / 297,60

Den tredje och avslutande delen i Bellman noir-trilogin. 
Likt ett skadskjutet djur stryker Tycho Ceton runt i staden mellan broarna, medan han filar på en plan 
för att återta den glans han förlorat. Han ska ställa till med ett spektakel mer häpnadsväckande, 
mer hänförande och mer avgrundsdjupt vidrigt än något som dittills skådats i detta vidunderliga och 
vedervärdiga Stockholm. 
Den som satt sig i sinne att stoppa honom är Emil Winge. Men denne känner hur stödet för hans jakt 
börjar tryta. De paranoida myndigheterna har viktigare saker att ägna sig åt, och hans vapendragare 

Mickel Cardell är upptagen av en egen jakt efter Anna Stina Knapp, som försvunnit efter hennes båda barns död.

Silkeberg, Marie / Revolution House                                                                                      87 
Albert Bonniers Förlag, ISBN 9789100185343, 191 s., hardback, kr. 336,00 / 268,80

Marie Silkebergs “Revolution House” kretsar kring en kärleksrelation, i vilken avstånden och sprick-
orna är lika intensivt laddade som stunderna av närhet. Fokus rör sig mellan ett jag och ett du; hon 
vit, han svart, som själva befinner sig i rörelse. Genom storstäder, i lägenhetsrum, över kontinenter. 
Mot varandra, bort från varandra, i stunder av stillhet, med varandra. I Revolution House förbinds 
ögonblickliga detaljer med ett spektrum av röster och tider; begär kolliderar med världens strukturer, 
öppnas mot det materiellt verkliga.
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Willows, Elin / Nya namn : roman                                                                                          87 
Natur & Kultur, ISBN 9789127171480, 86 s., indbundet, kr. 369,00 / 295,20

Efter kritikersuccén Inlandet är Elin Willows tillbaka med en ny roman om vad som djupast sett formar 
oss: relationerna vi skapar och repar upp, i ett ständigt flöde. 
Den första stora vänskapen i Stockholm är alltings utgångspunkt. En förtrogen, en som vet mer och 
kan öppna världen för berättaren som stapplar mot vuxenlivet. Mot kläderna, skivorna, punken och 
dess svettiga gemenskap. Att andas i takt, vara som en. En sådan närhet upphör aldrig. Eller? 
Berättaren blir äldre, tar sig till London och slutligen till Åbo. Även på de här platserna uppstår inten-
siva relationer till andra kvinnor, omsluts hon i en närhet där hon speglas och blir till inför sin egen 
blick. Det finns pojkvänner, jobb, klubbdansgolv och annat också. Men det är i den sprakande kemin 

mellan tjejerna som livet pågår. 
Elin Willows berättar exakt och ömsint om de intensiva vänskaper som levandegör oss, men också kan ta abrupt slut. Vad 
blir kvar av oss, när de människor vi känt den allra största närheten blivit skuggor? Och hur passar vi in dem i berättelsen 
om våra liv?

Budal, Ingvil Brügger / Norsk språkhistorie for lærarar                                                     89.55 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245020830, 211 s., hæftet, kr. 474,00 / 379,20

Denne boka gjev ei grunnleggjande innføring i norsk språkhistorie og er skreddarsydd for 
grunnskulelæraren. Forfattarane fortel historia om norsk språk, og skildrar dei viktigaste endringane, 
frå urnordisk, via norrønt og mellomnorsk, og fram til moderne norsk. Språkleg mangfald, variasjon 
og endringar i fortid og samtid står sentralt i fagfornyinga. I boka er det lagt stor vekt på å visa skul-
erelevansen til fagstoffet og korleis dette kan bli formidla i klasserommet. 
Ingvil Brügger Budal (fødd 1975) er professor i nordisk språkvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. 
Ho er filolog, og er oppteken av tekst, språkbruk og språkbrukarar, både i eit diakront og synkront 

perspektiv. Budal har tidlegare mellom anna skrive om grammatikk og grammatikkdidaktikk, nynorskdidaktikk, og norrøn 
omsett litteratur. 

Dørum, Knut (red.) / Arven etter 1968                                                                                      90.1 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202700546, 368 s., hæftet, kr. 519,00 / 415,20

“Arven etter 1968” tilbyr en ny og tverrfaglig analyse av det lange 1968-opprøret, og drøfter virknin-
gene av opprøret på politikk, samfunnsliv, filosofi, kunst, medier, litteratur, religion og pedagogikk 
fram til 2021. 
1968-opprøret begynte rundt 1960, vedvarte inn i 1970- og 80-årene, og preger fortsatt samfunnsliv 
og tenkning over store deler av verden. I boka dominerer det norske perspektivet, men også USA, 
Frankrike og Tyskland er grundig analysert i egne kapitler. 
Tidligere framstillinger av 1968 har i for stor grad vært dominert av rene historiefaglige perspektiver 

og norsk-nasjonale rammer. I tillegg har analysene sjelden tematisert den lange virkningshistorien av protestbevegelsene 
og motkulturene som fylte opprøret. Arven etter 1968 bøter på disse manglene, og gir dermed ny kunnskap om et opprør 
som i dag har fått en rekke arvtakere. Det gjelder #metoo-bevegelsen, “klimabrølet”, miljøene bak #BlackLivesMatter, i 
tillegg til identitetspolitikken i regi av nye trossamfunn, etniske minoriteter, transpersoner og queer-bevegelsen.

Andersson, Kent / Järnålderns djur : i verklighet och saga                                                   91.155 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063808, 226 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Djur har stor betydelse för oss idag. Så var det redan för människorna som levde under forntiden 
för mer än tusen år sedan. Då omgav man sig med både verkliga djur och sådana som bara fanns 
i fantasin och i berättelserna. I Järnålderns djur får vi veta hur arkeologerna skapar kunskap om de 
här djuren genom olika sorters källor. Den bild som då träder fram skiljer sig dock en hel del från hur 
vi idag uppfattar djuren.
Under järnåldern hade djur flera och väsensskilda funktioner. De var nödvändiga för att människo-
rna skulle överleva, de var behjälpliga i kontakterna med gudarna och kunde trygga tillvaron i livet 

efter detta för människan. Men trots alla skillnader mellan då och nu är likheterna många. Precis som idag gav järnålderns 
människor djuren namn, använde dem som sällskap och statusföremål. Föräldrar namngav barn från djurens värld. Djur 
avbildades.
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Hammarlund, Anders / Judiska städer : en europeisk läsebok                                            91.241 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063853, 299 s., indbundet, kr. 375,00 / 300,00

Judisk kultur är en av Europas långa traditionslinjer. Den här boken speglar Europas judiska kul-
turhistoria i texter från tre årtusenden. Antologi betyder blomstersamling, men de här texterna är inte 
arrangerade enligt någon floristisk harmonilära. Här finns det taggiga och det sträva, men också det 
ornamentala och prunkande. Judisk kultur är flerstämmig och mångspråkig - full av dispyt, kontrovers 
och motsägelser. Kanske är det därför den har kunnat växa vidare genom seklen sega perenner som 
överlevt syndafloder och eldstormar. I Rom, Córdoba, Toledo, Mainz, Hamburg, Amsterdam, Press-
burg, Kraków, Kristianstad, Salonica, Wien, Göteborg... Boken är rikt illustrerad. 

Anders Hammarlund är författare, kulturforskare och musiker och har bland annat verkat vid universiteten i Stockholm, 
Göteborg och Uppsala, som producent vid Sveriges Radio samt som forskare vid Musikverket.

Jóhanna, Katrín Friðriksdóttir / Vakyria : vikingatidens kvinnor                                             95.2 
Bokförlaget Daidalos, ISBN 9789171736260, 328 s., hæftet, kr. 333,00 / 266,40

Valkyriorna är gudomliga kvinnoväsen i den fornnordiska mytologin och råder bland annat över liv 
och död på slagfältet. Denna märkliga och lite skrämmande gestalt – som har inspirerat både Rich-
ard Wagner och “Game of Thrones” – kan säkert ha bidragit till bilden av den vikingatida kvinnan 
som självständig och handlingskraftig och en mannens – och krigarens – jämlike. Och det är sant 
att den isländska sagalitteraturen låter oss möta en rad starka kvinnor, vilkas genomgrubblade eller 
ilsket impulsiva beslut kan få nog så dramatiska konsekvenser i berättelserna. Men det kan inte alltid 
ha varit särskilt lätt att vara kvinna i det på klantänkande, våldsutövning och en rigid hederskultur 
baserade vikinga samhället. Johanna Katrin Fridriksdottir låter oss i denna lärorika och tanketäta bok 

följa vikingakvinnans liv från vaggan till graven och komma henne så nära det över huvud taget är möjligt med tanke på 
de källor som står till buds – sagalitteratur, lagtexter, runstenar, arkeologiska fynd. Men Fridriksdottir visar också på den 
marginal av frihet som faktiskt fanns och som många kvinnor gjorde sitt bästa för att ta tillvara. Den vikingatida kvin-
notillvaron var i själva verket bra mycket mer komplex och intressant än vad den mytomspunna valkyriagestalten ger vid 
handen. Friðriksdóttirs bok tar oss med till en helt annan vikingatid än den vi oftast får möta.

Jaklin, Asbjørn / Flukten med Norges gull : heltene, konfliktene : den hemmelige operasjonen 
i 1940                                                                                                                            95.3 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205529311, 303 s., indbundet, kr. 448,00 / 358,40

9. april. Tyske soldater marsjerer oppover Karl Johan. Noen steinkast unna, ved Norges Bank, har 
den siste av 26 lastebiler med gull akkurat kjørt. Bankens gullbeholdning er livsviktig for landets 
handlefrihet i kampen mot nazistene.I en hemmelig operasjon fraktes 49 tonn gull gjennom store deler 
av vårt langstrakte land. Første stopp er Lillehammer. Da tyskerne rykker nordover, må gullet hastig 
flyttes videre med spesialtog vestover. En tid sperrer tyske fallskjermsoldater jernbanelinjen. Gullet 
når Åndalsnes og Molde, før tyskerne bomber byene sønder og sammen. I fiskebåter fra Møre og 
Frøya fortsetter ferden nord til landets midlertidige hovedstad, Tromsø.

Mye gikk galt da tyskerne angrep. Men beredskapen rundt Norges gullbeholdning sviktet ikke. I “Flukten med Norges gull” 
går Asbjørn Jaklin tett på historiens handlekraftige personer: Ansatte i Norges Bank. 30 menige soldater, blant dem dikter-
en Nordahl Grieg. Politikere som Einar Gerhardsen, Oscar Torp - og Fredrik Haslund, gulltransportens modige leder. Og 
ikke minst hverdagshelter fra hele landet som bidro til at gulltransporten lyktes. Mot alle odds. Og med livet som innsats.

Jenssen, Jens Olai / Katti Anker Møller : en biografi                                                                95.3 
Pax, ISBN 9788253042848, 238 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Katti Anker Møller var en pionér i norsk historie, medvirkende til de Castbergske barnelovene og le-
dende i arbeidet for kvinners makt over egen kropp og barnas livsbetingelser. Hun levde i en tid der 
normene satte dødelige grenser for kvinners liv, særlig hvis man tilhørte de nedre sosiale lag. Katti 
Anker Møller kom selv fra en privilegert overklasse, men så både hvordan morens ti barnefødsler slet 
henne ut, og hvordan tjenestepikenes skjebne var avhengig av hvorvidt de unngikk uønskede gravidi-
teter. Katti Anker Møller vokste opp på Hamar, der foreldrene drev Sagatun folkehøyskole, et kontro-
versielt skoleprosjekt hvor både nytenkning og radikale tanker satte spor i undervisningen, og i Katti 

Anker Møllers politiske bevissthet. Hun ble den første i Norge som tok til orde for selvbestemt abort. Hun startet mødrehjem 
og hun dro på foredragsturneer. 
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Michelet, Marte / Tilsvar : svar på motboken til Hva visste hjemmefronten?                           95.3 
Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 9788205561977, 224 s., indbundet, kr. 336,00 / 268,80

Høsten 2018 ga Marte Michelet ut boken “Hva visste hjemmefronten? : Holocaust i Norge : varslene, 
unnvikelsene, hemmeligholdet”. Boken reiser viktige problemstillinger rundt deportasjonen av de nor-
ske jødene, og retter et kritisk søkelys mot hvordan motstandsbevegelsen forholdt seg til de eskaler-
ende jødeforfølgelsene i 1942. 
“Hva visste hjemmefronten?” ble kritikerrost, men førte også til omfattende debatt. Høsten 2020 ga 
Elise B. Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen ut en bok med skarpe påstander om Miche-
let og hennes kildebruk. Den detaljerte gjennomgangen av Hva visste hjemmefronten? fikk tilnavnet 
“motboken” og skapte nye runder med offentlige diskusjoner. 

Tilsvar er Marte Michelets omfattende svar på kritikken i motboken.

Søbye, Espen / Hva vet historikerne? : om hjemmefronten og deportasjonen av jødene                 95.3 
Forlaget Press, ISBN 9788232804320, 355 s., indbundet, kr. 432,00 / 345,60

Deportasjonen av jødene fra Norge høsten 1942 har i flere år vært et kontroversielt tema i norsk 
offentlighet. Debatten blusset opp igjen høsten 2020, da historikerne Else B. Berggren, Bjarte Bruland 
og Mats Tangestuen rettet krass kritikk mot Marte Michelets bok “Hva visste hjemmefronten?” I “Hva 
vet historikerne?” spør Espen Søbye: Hva er det faglige grunnlaget for historikernes kritikk? Går 
det fortsatt an å forsvare Michelets teser? Og er vi nå blitt klokere på hvorfor ikke flere av jødene i 
Norge unnslapp arrestasjon, deportasjon og utryddelse? Med Søbyes bok legges premissene for en 
norsk historikerstrid.

Berg, Annika (red.) / Allmän rösträtt? : rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921                   95.6 
Makadam Förlag, ISBN 9789170613470, 287 s., indbundet, kr. 354,00 / 283,20

För hundra år sedan lyckades arbetarrörelsen och kvinnorörelsen driva igenom sina krav på allmän 
rösträtt i Sverige. I första världskrigets slutskede gav högern - skrämda av revolutionära krafter i 
Ryssland och Västeuropa -- till slut upp sitt motstånd mot demokratiseringen och 1921 hölls det första 
valet med så kallad allmän och lika rösträtt. 
Men hur omfattande var den rösträtt som infördes 1918--1921? I denna bok tecknas rösträttens 
historia i Sverige efter den allmänna rösträttens införande. Det visar sig här att rätten att rösta under 
1900-talet inte alls omfattat alla befolkningsgrupper. 

Fattiga, gamla och konkursdrabbade har tidvis exkluderats, värnpliktsvägrare, fångar och omyndigförklarade likaså. 
Åldersgränserna har varierat, liksom relationen mellan rösträtten och det svenska medborgarskapet. Dessutom har regler-
na för hur röstningen rent praktiskt ska gå till gjort det svårt för vissa grupper, bland annat renskötande samer, att utnyttja 
sin rätt. 
“Allmän rösträtt? : rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” handlar om rösträttens föränderliga gränser och ställer 
frågor om demokratins räckvidd -- i det förflutna och i vår samtid. 

Tunander, Ola / Navigationsexperten : hur Sverige lät sig bedras av U137                             95.6 
Karneval Förlag, ISBN 9789188729903, 207 s., indbundet, kr. 323,00 / 258,40

På kvällen den 27 oktober 1981 går en sovjetisk ubåt på grund i Gåsefjärden i Blekinge  skärgård. 
Morgonen därpå upptäcks den av fiskare som kontaktar närliggande örlogsbas i Karlskrona. 
Därefter inleds den kanske mest dramatiska utrikespolitiska krisen i modern svensk historia. 
Tre statliga utredningar och många böcker och artiklar har publicerats om U137, men utan att kunna 
bringa klarhet i de centrala frågorna kring grundstötningen. 
Vad var orsaken till att mitt under det kalla kriget en stor, kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt oper-
erade bland svenska kobbar och skär? Var det en navigationsblunder? Var det ett avsiktligt intrång? 

Vad var i så fall avsikten? 
I “Navigationsexperten” presenterar Ola Tunander nya fakta som kan förklara denna till synes mystiska händelse. Förfat-
taren är en av Sveriges främsta kännare av säkerhetspolitik, underrättelseverksamhet och ubåtsoperationer.
Ola Tunander är research professor emeritus vid PRIO (Peace Research Institute Oslo) i Norge. Under flera år ledde han 
PRIO:s program för utrikes- och säkerhetspolitik. Han har skrivit en rad böcker om ubåtar i svenska vatten.
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Lagerheim, Julius / “Den skönaste utsikt...” : minnen från mitt vistande i Afrika II : Alger 1826, 
1827,1828 och 1829                                                                                                           98.445 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063723, 308 s., indbundet, kr. 393,00 / 314,40

Julius Lagerheim (1786-1868) tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alger, där han vista-
des mellan 1826 och 1829, just innan staden intogs av franska trupper och koloniseringen av landet 
började. Hans berättelse utgör ett fängslande vittnesmål om det kritiska diplomatiska läget, om landet 
och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst 
gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur. 
Tre berättelser av Lagerheims hand har legat i nästan 200 år på ett bibliotek i Uppsala och blev 

nyligen upptäckt av rysk-franska skandinavisten Elena Balzamo. Den första av dem, “Minnen från mitt vistande i Afrika. 
Marocko 1831-1832”, kom ut 2018. I denna bok presenteras de två andra i tryck i hennes textetablering, försedda med ett 
omfattande efterord.

Rem, Tore / Olav V : krigeren : 1940-1945                                             99.4 Olav V Konge af Norge 
Cappelen Damm, ISBN 9788202717650, 539 s., indbundet, kr. 475,00 / 380,00

Krigeren tar for seg årene 1940-1945. Etter å ha strevd med å finne seg til rette som kronprins, finner 
han endelig en rolle. Det andre bindet i den store fortellingen om Olav V gir et nærportrettet av en 
kronprins i krig og et viktig bidrag til den norske krigshistorien. I disse årene skal Olav både få prøvd 
seg og brukt seg på helt nye vis. Uten å forstå krigen, og hans rolle i den, er det umulig å forstå Olav, 
hvem han var og hvem han ble. 
Leseren kastes inn i tyskernes angrep 9. april 1940. Deretter følger vi kronprins, konge og regjer-
ing under det to måneder lange felttoget. Dramatikken er stor, krigens kaos likeså. For Olav finner 
mesteparten av virksomheten gjennom krigen sted i England og ved de norske militæravdelingene i 

Skottland. Men han pendler også mellom London og Washington, der familien har funnet tilflukt, beskyttet av USAs pres-
ident. Fortellingen om den norske kronprinsfamiliens krig inneholder hverdagsliv, militær og politisk innsats, kjærlighet, 
savn, sykdom og shopping, samt en smule komikk. Og ikke minst er kronprinsens krig en propagandakrig. Boka trekker 
på et uhyre rikt stoff av korrespondanse, dagbøker og erindringslitteratur, samt et stort og til dels ukjent visuelt materiale. 
Kronprinsen, kronprinsessen og kronprinsbarna står i sentrum i denne boka. Aldri har vi kommet tettere på dem og deres 
krigserfaring.

Peterson, Thage G. / Elin i mitt liv : om Elin Wägner och mitt unga jag             99.4 Peterson, Thage G. 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189063761, 209 s., indbundet, kr. 337,00 / 269,60

Bänken på kyrkogården i Bergs socken i Småland blev en viktig plats i pojken Thages liv. Och för 
fortsättningen av hans långa och ovanliga livsresa. Där satt han sida vid sida med den inflyttade 
författaren Elin Wägner och talade om tillvaron. Elin som valt att bygga sig ett hus där, Lilla Björka, 
och flytta dit. 51 år skilde i ålder, ändå uppstod en djup vänskap. Elin var en inflyttare, ensamstående, 
journalist, författare, ledamot av Svenska Akademien, medlem i Samfundet De Nio, världsvan och 
berest. Helt olika världar. “Mitt första minne av Elin Wägner är från köket i mitt hem Hagtorpet ... Elin 
hade kommit på besök för att far skulle klippa henne. De båda hade en speciell relation och när de 
träffades samtalade de ofta och länge, mestadels med stort allvar”, skriver författaren. 

Elin i mitt liv är en ovanlig berättelse med två huvudpersoner: Elin och Thage. Det är en vacker och insiktsfull skildring om 
ett mänskligt möte mellan gammal och ung, om en själarnas sympati och förståelse över generationsgränser. Hos pojken/
ynglingen avsatte det avtryck för livet och blev något av en kompass och ett förhållningssätt under en framgångsrik politisk 
karriär.


