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Ericsson, Christer / Den nyfikna människan : en kort berättelse omk vetenskapens historia        19 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065109, 432 s., indbundet, kr. 458,00 / 366,40

Vetenskapens historia är mer eller mindre omöjlig att skildra i sin helhet och på ett hanterligt sätt. 
Ändå har historieprofessorn Christer Ericsson tagit sig an detta sisyfosuppdrag. 
Han berättar här om både naturvetenskap och humaniora. Syftet är att översiktligt och begripligt 
beskriva utvecklingens huvuddrag. Omöjligtvis kan den borra ner på djupet i hela denna värld av 
forskning, tänkande och dokumenterande, men boken ger en översiktlig förståelse, en sorts syntes. 
Urvalet i Ericssons framställning förblir förstås det stora problemet, men ambitionen är en översiktlig 
populärvetenskaplig introduktion till vetenskapens historia för en bredare publik. 
Människan har alltid undrat och ställt frågor om vad man sett och upplevt runt omkring sig: Vad finns 

i rymden? Hur fungerar kroppen? Vad består världen av? Hur ska samhällen organiseras? Svaren på frågorna har förän-
drats med tiden, men så har också vetenskapen. 

Haarberg, Jon / Historien om Norges viktigste bok : katekismen                                             23 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215050911, 306 s., hæftet, kr. 499,00 / 399,20

Katekismen? Nå leser ingen katekismen. Men inntil for et par generasjoner siden ble den ikke bare 
lest av alle norske barn. Den ble pugget til den satt som spikret. 
Luthers Lille katekisme ble til i 1529 fordi det stod dårlig til med kristendomskunnskapen i allmuen. 
Til Norge kom den med reformasjonen i 1537. I århundrene som fulgte, innprentet den lille boken 
luthersk dogmatikk i stadig nye generasjoner. I tillegg kom den med ny teknologi - boktrykk! - og 
leseferdighet til folk flest. Den kom med skoleplikt og konfirmasjon. Uten katekismekunnskap forble 
man et umyndig barn. Luthers lille geleidet ungdommen over i “de voksnes rekker” og inn i et stort 
nasjonalt og religiøst fellesskap. 

Norges viktigste bok inneholdt “alt det som den som ville bli salig trengte å vite og gjøre”. Myndighetene gjorde det de 
kunne for at folk tok den til seg. Den var pensum i norsk skole helt fram til 1960-tallet. Inntil dens tid til slutt var omme. 
Historien om den norske katekismen spenner over 500 år. Den fikk et utfall ingen hadde forestilt seg.

Mills, C. Wright / Essays i sosiologi                                                                                     30.1 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202718725, 147 s., hæftet, kr. 270,00 / 216,00

Amerikaneren C. Wright Mills (1916-1962) var sosiologiens enfant terrible, en storkjeftet bråkmaker 
som la seg ut med alle, men han var også en visjonær tenker på vegne av sosiologien og samfunns-
vitenskapene. Mest berømt ble Mills for boken om “The Sociological Imagination” fra 1959. Hans 
ideer om den sosiologiske fantasien har inspirert flere generasjoner av samfunnsvitere og innledning-
skapitlet i boken er inkludert i denne essaysamlingen. 
Mills skrev om en lang rekke temaer, og denne samlingen tekster gir et innsyn i det mangfoldige ved 
hans tenkning. Her er en analyse av maktstrukturen i det amerikanske samfunnet, en kritikk av liberal 
tenkning og en teori om massemedia og offentlig opinion. Essaysamlingen inkluderer også en lite 
kjent tekst av Mills: en kritisk, men likevel positivt imøtekommende omtale av Simone de Beauvoirs 

“Det annet kjønn”.

Hvidsten, Andreas Holmedahl / Politiske ideer : norsk og vestlig tenkning fra enevelde til i dag  32 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245022919, 447 s., hæftet, kr. 688,00 / 550,40

“Politiske ideer” gir en innføring i tenkningen som har formet og fortsetter å forme vårt samfunn. 
Boken tar utgangspunkt i brytningene og omstendighetene der ideene oppstod og utviklet seg - fra le-
gitimeringen av eneveldet til kampen for økologisk demokrati - og ser dem i relasjon til den politiske 
historien fra opplysningstiden til i dag. Boken presenterer og diskuterer sentrale temaer innen politisk 
idehistorie og politisk filosofi, og er velegnet som pensum i høyere utdanning. Den skiller seg fra an-
dre innføringsbøker ved å dekke både en vestlig idetradisjon og den spesifikke norske historien som 
en del av denne. “Politiske ideer” er med andre ord både en norsk og en vestlig politisk idehistorie. 

Fra et statsvitenskapelig perspektiv behandler den ideene i sammenheng med fremveksten av moderne politiske institusjon-
er og vår samtids viktigste debatter. Tematisk favner boken dermed bredere enn tradisjonell litteratur har gjort, og bringer 
inn aktuelle problemstillinger blant annet knyttet til innvandring, likestilling og miljø. 
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Mbembe, Achille / Nekropolitikk og andre essays                                                                  32 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202694968, 182 s., hæftet, kr. 269,00 / 215,20

Achille Mbembe (f. 1957) er en kamerunsk filosof som har gitt viktige bidrag til utvikling av politisk 
filosofi og postkolonial teori. Mbembe bruker afrikanske erfaringer til å belyse et av vår tids store 
spørsmål: Hvordan utvikle en humanisme hvor alle menneskers egenverdi anerkjennes på like vilkår? 
De tre essayene i denne boken handler om makt og konsekvenser av maktforhold i en postkolonial 
verden. Sentralt står begrepet “nekropolitikk” eller “dødspolitikk”, som viser til det å definere hvilke 
mennesker som skal ha livets rett, og hvilke som ikke skal ha det. Mbembe knytter begrepet til blant 
annet spørsmål om rase og rasisme og om avkolonisering før og nå. 
Nekropolitikk og andre essays er oversatt av Lene Auestad, og Sindre Bangstad og Bjørn Enge Ber-
telsen har skrevet forordet til denne utgivelsen.

Eng, Svein / Rettskildelærens grunnlag                                                                                 34 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037203, 169 s., indbundet, kr. 534,00 / 427,20

Hva er rettskildelærens grunnlag?  
Forfatteren besvarer spørsmålet gjennom to hovedteser. For det første og negativt: Domstolene 
tilkommer ingen originær kompetanse til å fastlegge rettskildenormer. For det andre og positivt: 
Rettskildelærens grunnstruktur settes som en side av, og speiler i dette henseende, grunnlovens nor-
meringer. Alle rettskildelærens elementer er - mer eller mindre direkte eller formidlet - ledd i speilin-
gen av grunnloven.
Begge tesene står i kontrast til den hevdvunne oppfatning - at rettskildelærens grunnlag ligger i 

rettspraksis. Forfatteren viser at denne oppfatning leder til alvorlige inkonsistenser i rettstenkningen og at den har uaksept-
able allmennpolitiske og rettspolitiske konsekvenser.
Boken retter seg til alle jurister og jusstudenter med interesse for refleksjon over den juridiske tenkemåte. 
Svein Eng (f. 1955) er professor i jus og rettsfilosofi ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har publisert arbei-
der i filosofi, rettsfilosofi, avtalerett, forvaltningsrett og norsk og komparativ rettskildelære.

Engstrøm, Bjørn Edvard / Tap av retten til å kjøre bil                                                             34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215056807, 259 s., hæftet, kr. 616,00 / 492,80

“Tap av retten til å kjøre bil” redegjør for regelverket om tap av retten til å kjøre bil, blant annet som 
følge av å kjøre med ulovlig hastighet, ruskjøring, uforsvarlig kjøring og så videre. 
Boka redegjør også for reglene for tilbakekall av førerrett som følge av blant annet sviktende helse, 
mangelfulle kjøreferdigheter eller dårlig vandel. Beslag av førerkort er også behandlet. Boka redeg-
jør dessuten blant annet for reglene for nekting av førerkort, tilbakekall av kjøreseddel, bruksforbud 
for motorvogn (avskilting), tilbakeholdsrett i motorvogn og inndragning av motorvogn. Politidirektora-
tets rundskriv med håndhevingsinstruks i førerkortsaker og Helsedirektoratets førerkortveileder står 

sentralt i fremstillingen. Boka vil være nyttig for advokater, dommere, politijurister, leger og andre som arbeider med eller 
får befatning med trafikksaker. Det er første gang det utgis en egen, samlet fremstilling av dette regelverket i Norge. 

Fredwall, Katrine Kjærheim / Vergemålsloven : lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål kapittel 10 
og 12 : fremtidsfullmakter mv. : lovkommentar                                                                    34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215031538, 369 s., indbundet, kr. 1.095,00 / 876,00

Boken er først og fremst en kommentarutgave til vergemålsloven kapittel 10 om fremtidsfullmakter, 
men som den første boken på norsk om fremtidsfullmakter tar den også sikte på å presentere et nytt 
lovområde for en bredere brukergruppe bestående av advokater, rettshjelpere, lekfolk og studenter. 
Boken er lettlest og har en pedagogisk fremstilling inkludert en gjennomgang av sentrale kilder, 
hensyn og resonnementer på dette rettsområdet, noe som gjør den egnet så vel for studenter som for 
personer som ønsker å skrive sin egen fremtidsfullmakt. Boken kombinerer det dyptpløyende med det 

praktiske, hvilket er særlig nyttig for advokater og andre profesjonelle brukergrupper. Boken består av to hoveddeler. Del I 
gir oversikt over reglene på området på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Denne delen behandler også møtepunk-
tene mellom reglene for fremtidsfullmakter og reglene for alminnelige fullmakter, arverett og familierett med videre. Bokens 
del II har en klassisk lovkommentaroppbygning.
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Høksnes, Hilde L. / Finansforetaksloven : lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern : 
lovkommentar                                                                                                         34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215035741, 1313 s., indbundet, kr. 2.500,00 / 2.000,00

Finansforetaksloven ble vedtatt 10. april 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Loven inneholder det 
offentligrettslige rammeverket for reguleringen av finansforetak, finanskonsern og samarbeidende 
grupper, og er en samordning og modernisering av den tidligere institusjonsspesifikke lovgivningen 
på finansmarkedsområdet. Loven har blant annet regler om konsesjon, foretaksrettslige regler, virk-
somhetsregler, kapital- og soliditetskrav, regler om sikringsordninger for bank og forsikring samt om 
krisehåndtering og offentlig administrasjon av finansforetak. Loven gjennomfører en rekke EØS-rele-

vante direktiver på finansmarkedsområdet, og det er gitt utfyllende bestemmelser til loven i forskrifter og i EU-forordninger 
som er gjort gjeldende direkte som norsk forskrift. Hver enkelt bestemmelse i loven er kommentert, og bestemmelser i 
forskrifter og forordninger er også i stor utstrekning omtalt der det er relevant. Kommentaren til alle kapitlene og mange av 
paragrafene inneholder også en generell innledning som setter lovbestemmelsene inn i en bredere rettslig sammenheng. 

Tørum, Amund Bjøranger / Reassuransekontrakter : norsk og nordisk rett i komparativ belysning   34 
Universitetsforlaget, ISBN 9788215046358, 434 s., indbundet, kr. 1.095,00 / 876,00

Noen risikoer er for store til at ett forsikringsselskap kan eller bør bære dem alene, for eksempel 
store energiprosjekter, naturkatastrofer, ekstremvær, pandemier, terrorhandlinger og så videre. 
Forsikringsselskapene benytter seg derfor av reassuransekontrakter for å minske risikoen de selv skal 
bære, gjennom at andre forsikringsselskaper («cesjonarer»), oftest internasjonale reassuransesel-
skaper, helt eller delvis overtar (får «cedert») visse risikoer fra forsikringsselskapet («cedenten»). 
Boken belyser følgende spørsmål gjennom norsk og svensk voldgiftspraksis, engelsk rettspraksis, 
internasjonal litteratur og UNIDROIT Principles for International Reassurance Contracts (PRICL): 

Historisk introduksjon til reassuransekontrakter og deres formål og funksjoner - Oversikt over de vanligste formene for re-
assuransekontrakter og markedet for reassuranse - Reassuransekontraktens internasjonale karakter og rettskildelære - Be-
tydningen av at reassuransekontraktens voldgiftsbestemmelse inneholder en «honourable engagement»-klausul - Cedentens 
opplysningsplikt overfor cesjonaren og rettsvirkninger av brudd på denne plikten - Cesjonarens såkalte følgeplikt («follow 
the fortunes» / «follow the settlement»).

Almås, Aslaug Grov (red.) / Betydningen av å møtes : relasjoner som grunnlag for læring og 
undervisning                                                                                                               37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037999, 189 s., hæftet, kr. 415,00 / 332,00

Skolens oppgave er ikke bare å sikre elever et målbart læringsutbytte. Skolen er også et sted der 
mennesker skal leve sammen og utvikle seg. Ett av fire kompetanseområder som er lagt til grunn for 
Fagfornyelsen er kompetanse i å kommunisere, samhandle og å delta.
Det relasjonelle aspektet inngår som en sentral del i dette. I en årrekke har professor emeritus Ingrid 
Helleve forsket på og formidlet relasjonens betydning i lærerutdanning og i lærerprofesjonen. Dette 
mangfoldet av perspektiver gjenspeiles i denne antologien hvor relasjonsperspektivet er det sammen-

bindende elementet.

Lillejord, Sølvi / Livet i skolen : grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap  (3. utg.)                   37 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245038170, 317 s., hæftet, kr. 699,00 / 559,20

“Livet i skolen” er en grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Boken gir en innføring i sentrale teor-
ier om kunnskap og læring, utvikling, mestring og motivasjon. Den presenterer også forskning knyttet 
til undervisning og lærersamarbeid samt hva det vil si for lærere å arbeide i profesjonelle læringsfel-
lesskap. Denne tredje utgaven er revidert i tråd med endringer i lærerutdanningene, nyere forskning 
og reformer i skolen. Det som har skjedd av forandringer i skole, samfunn og utdanningspolitikk, 
har krevd en god del nytt stoff, samtidig som kjente temaer fra tidligere bøker har fått ny relevans. 
Skolens tilpasning til en tid med raske samfunnsendringer og teknologisk utvikling har krevd nye 

læringsmål, nye rammeplaner og undervisnings- og vurderingsformer som reflekterer endringene. Reformen LK20, som ble 
innført høsten 2020, innebar fornyelse av både utdanningens innhold og organisering, nye krav og forventninger til lærere 
og ledere i skolen. 
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Egeberg, Espen / Flere språk, flere muligheter : håndbok i spesialpedagogisk tilrettelegging og 
flerspråklig læring  (2. utg.)                                                                                                  37.7 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202727659, 324 s., hæftet, kr. 539,00 / 431,20

“Flere språk, flere muligheter” gir en grundig oversikt over pedagogisk og spesialpedagogisk tilret-
telegging ved flerspråklighet, språkvansker og utviklingshemming i barnehage og skole. En målsetting 
for slik tilrettelegging er å gi alle muligheter til å delta i den ordinære opplæringen. 
Boka er bygget opp rundt en arbeidsmodell som hjelper leseren til å koordinere ulike typer tilretteleg-
ging, som forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og arbeidsmåter som støtter forståelse 
av læringsinnhold og utvikling av språkferdigheter. 

“Flere språk, flere muligheter” er skrevet for studenter innen pedagogisk og spesialpedagogisk utdanning, samt lærere, 
barnehagelærere og andre som arbeider med flerspråklige barn og unge med behov for tilpasset opplæring eller spesial-
pedagogisk tilrettelegging. Boka er nyttig også for dem som arbeider med flerspråklige barn uten tilleggsvansker. 
Denne andre utgaven er en større oppdatering av førsteutgaven fra 2012. Nye teorier og kunnskap fra internasjonal for-
skning er inkludert, i tillegg til erfaringer fra klinisk praksis og utviklingsarbeid gjennomført i samarbeid med kommuner, 
barnehager og skoler gjennom tjuefem år i Statped.

Gautvik, Kjersti Bratberg / Arbeid i voldssaker : en forløpsbeskrivelse  for barnevernet              38 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245039849, 66 s., hæftet, kr. 235,00 / 188,00

Å hjelpe voldsutsatte barn og familier er en av barnevernets viktigste oppgaver, men å identifisere og 
avdekke vold i nære relasjoner, og iverksette tiltak som fører til ønsket positiv endring i barnas og 
familienes situasjon er krevende. Dette heftet er skrevet for deg som jobber i barnevernet. Her kan du 
lese om gangen i arbeidet med familier der det er bekymring for vold i nære relasjoner.
Forfatterne presenterer både forslag til hvordan du kan arbeide systematisk i disse sakene, og konk-
rete eksempler på måter å begynne vanskelige samtaler. 
Aktuelle intervjuguider og kartleggingsskjemaer er lagt bakerst i heftet. Vi håper at heftet kan bli et 

godt hjelpemiddel til å navigere i dette komplekse arbeidet.

Kartförlaget / Husbil genom Sverige : ta med hemmet på resan                                                    45.6 
Kartförlaget, ISBN 9789189427129, 304 s., hæftet, kr. 299,00 / 239,20

Autocamperferie, trendy, fleksibelt og bekvemt! Bo hjemme og forny udsigten i rejsens løb! “Hus-
bil genom Sverige” er guiden for dig, som vil ud og køre på de svenske veje. Fyldt som den er med 
informationer om spændende rejsemål, naturskønne steder, smukke veje og seværdigheder, er den din 
bedste guide på turen. Lad rejsen være en del af målet!
I bogen præsenteres 16 forskellige autocamperture gennem Sverige. Hver tur vises på et kort, hvor 
også seværdigheder og populære overnatningspladser (”ställplatser”, ”stellpladser”) er markeret. 
Steder og seværdigheder, som du passerer, eller som er en omvej værd, præsenteres her med tekst og 

flotte bilder. En infoboks beskriver typen af overnatningsplads, dens beliggenhed og omgivelser, GPS-koordinater og andet, 
som kan det være nyttigt at vide, når du vælger sted for natten og morgenens nye udsigt. 
Svensk tekst.

Alesmark, Caroline / Best of Skåne : över 300 guldkorn                                                         45.8 
Skåne Bokförlaget Polaris, ISBN 9789177959250, 166 s., indbundet, kr. 339,00 / 271,20

Den ultimata utflyktsguiden till Skåne! 
Få landskap har en så stor variation av natur, kultur och upplevelser på en så liten yta som Skåne. Det 
är lätt att dra på ryggsäcken och ta med barnen på en lagom utmanande vandring på Skåneleden, 
den konst- och antikvitetsintresserade får sitt lystmäte tillfredsställt på Österlen, den äventyrlige kan 
klättra bland klippor på Kullaberg och den badsugne har tre kuster och otaliga insjöar att välja 
mellan för sina dopp. Och naturligtvis finns det gott om shopping och matupplevelser att välja och 

vraka bland i de skånska städerna Malmö, Lund och Helsingborg. Kort sagt, det största problemet för den som förlägger sin 
semester i Skåne kommer att vara att välja utflyktsmål. Därför har vi samlat ihop de bästa tipsen från våra kunniga skånska 
författare i en vacker och överskådlig guidebok. Från söder till norr och öst till väst här presenteras ett skånskt smörgåsbord 
som du kan återvända till år efter år och prova nya smaker ur. Med över 300 samlade sevärdheter, upplevelser, kartor och 
personliga rekommendationer blir det omöjligt att missa det bästa av Skåne.
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Thorbjörnsson, Anna W. / Sagolika Småland : naturen, aktiviteterna, sevärdheterna                  45.8 
Småland Bokförlaget Polaris, ISBN 9789177958222, 151 s., hæftet, kr. 339,00 / 271,20

Guide till semesterparadiset Småland! 
Småland är ett fantastiskt utflykts- och semestermål. Upplev den mångskiftande naturen med trol-
ska skogar, glittrande sjöar och 27 mil kust med skärgårdar och sandstränder. Upptäck allt vad 
de många småstäderna, Glasriket och Möbelriket har att erbjuda. Eller varför inte prova någon av 
alla vackra vandrings- och cykelleder som tar dig igenom den småländska idyllen. Vem vet, kanske 
passerar du de gulliga gårdar, byar och hagar som Astrid Lindgren berättade om i sina böcker? 

Det finns något för alla i Småland och här berättar de erfarna resejournalisterna Marko T Wramén och Anna W Thorb-
jörnsson om sina favoritdestinationer. Med över 250 tips och inspirerande bilder guidar de dig till allt från nationalparker 
och temaparker till kaféer och restauranger. Prova de bästa badsjöarna, handla picknick på gårdsbutiker, åk på äventyr 
med rälsbussar och skärgårdsbåtar, upptäck spännande museer och känn pulsen öka på vandringar och äventyrliga 
aktiviteter. Som kronan på verket ägnas Öland med sina sandstränder ett helt eget kapitel i boken det ligger ju så nära.

Brusewitz, Gunnar / Fyra årstider                                                                                              50 
Weyler Förlag, ISBN 9789127173620, 462 s., indbundet, kr. 358,00 / 286,40

I sina folkkära årstidsböcker, här samlade i en volym, skildrar Gunnar Brusewitz hela året i den 
svenska naturen, med utgångspunkt i det uppländska kulturlandskapet där han bodde och verkade. 
Samtidigt förmedlar han en annan bild, med en tidig appell för ekologisk mångfald och skydd för 
hotade djur- och naturarter. Han är bekymrad över hänsynslös skogsskövling, ett odlingslandskap 
som inte längre vårdas och ett vattenstånd som drastiskt stiger. 
“Vad händer med naturen?” var en återkommande fråga som Brusewitz ställde sig redan på sextio-
talet när årstidsböckerna först gavs ut. 
Gunnar Brusewitz (1924-2004) var kanske mest känd som bildkonstnär, men var lika mycket en 

naturskildrare i ord. Han gav ut ett stort antal böcker och nu finns två av hans mest klassiska tillgängliga på nytt; redo att 
möta en ny läsekrets.

Brusewitz, Gunnar / Hemma vid Fågelsången                                                                            50 
Weyler Förlag, ISBN 9789127173606, 462 s., indbundet, kr. 337,00 / 269,60

I en tid när allt fler utforskar naturen är det hög tid att återupptäcka den svenska naturprosan. 
Gunnar Brusewitz, en av genrens främsta i vårt land, återin troduceras nu med två illustrerade nyut-
gåvor. 
I “Hemma vid Fågelsången” får vi följa författarens utforskande av naturen kring lantstället i Up-
pland och får ta del av hans tankar kring det föränderliga landskapet. Kärleksfullt och med stor 
kunskap skild rar han den flora och fauna han möter, men också den natur och de djur som tidigare 
funnits och som fått ge vika för människans framfart. 
Med Hemma vid Fågelsången (utgiven 1961) inled de Brusewitz ett älskat författarskap som följde 
en lång tradition av essäistisk naturprosa, en genre som fått uppsving idag. 

Boken är illustrerad med författarens tuschteckningar som skickligt fångar det uppländska kulturlandskapet och dess 
invånare. 

Hansen, Lars Ivar / Samenes historie fram til 1750  (2. utg.)                                                      59.6 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202196721, 389 s., hæftet, kr. 649,00 / 519,20

Første utgave av “Samenes historie fram til 1750” kom i 2004. I denne andre utgaven har forfatterne 
revidert fremstillingen og inkludert den nyeste kunnskapen på feltet, innenfor fag som arkeolo-
gi, historie, religionsvitenskap, etnografi og lingvistikk. Basert på det omfattende og oppdaterte 
forskningsmaterialet, gir boka den mest fullstendige presentasjonen av eldre samisk historie på 
norsk. Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål som samisk etnisitet, eksistensen av samiske 
rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av 
samene. Forfatterne ser samisk historie som et samspill mellom eksterne og interne krefter. I varier-

ende grad har samene alltid vært involvert i sosiale og økonomiske nettverk med andre folk, og materialet som presen-
teres vitner om denne kontinuerlige dialogen mellom det hjemlige og det fremmede.
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Holmqvist, Stig / I Udornas tid : berättelsen om familjen Barheida under 50 år                   59.53 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065239, 343 s., indbundet, kr. 393,00 / 314,40

När han och hans hustru, antropologen Aud Talle, för första gången mötte Barheida 1971, var han 
en välbärgad man med tre hustrur och en boskapsflock på ett par hundra djur. Familjen levde ett 
traditionellt liv som pastoralister [pastoralism = nomadiserande boskapsskötsel] på savannen, så 
som deras folkgrupp barabaigerna gjort i generationer. I dag när Holmqvist sitter med Barheidas tre 
barnbarn, udorna [flickorna] Udaudi, Udaberega och Udamwanang, och tittar i den gamla boken På 
Barheidas tid är det han som kan berätta om familjens historia. För udorna är det berättelsen om en 

livsform som de själva för alltid har lämnat. De går i moderna skolor i Tanzania och har helt andra drömmar och förhop-
pningar än att blir bortgifta till ett traditionellt liv på boplatsen. 
De femtio åren som Holmqvist umgåtts med Barheidas familj har betytt såväl glädje som sorg. Boken handlar om drastiska 
förändringar där en minoritetskultur hotas försvinna. Hur generationerna hanterar tillvaron och hur familjens struktur och 
utkomst förvandlas. I Udornas tid är också en personlig berättelse. Att någon följt en familjs liv under femtio år på en plats 
långt bort är ovanligt, skildrat i fem böcker med sakkunskap och mänskligt engagemang. Boken är rikt illustrerad. 
Stig Holmqvist är filmare, fotograf och författare med många dokumentärfilmer och både fack- och skönlitterära böcker 
bakom sig. De första böckerna skrev han tillsammans med sin nu avlidna hustru. 
Den norska professorn i antropologi och Afrikakunskap, Anne Waldrop vid Oslo universitet, svarar för bokens företal.

Storaker, Marit Aarvaag / Øre-nese-hals kompendium                                                           61 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245041262, 223 s., hæftet, kr. 699,00 / 559,20

Øre-nese-hals-kompendiet er en kortfattet og systematisk oversikt som vil gjøre vaktsituasjoner og 
jobbhverdagen litt lettere i øre-nese-hals-avdelingen. Boken egner seg for medisinerstudenter, leger i 
spesialisering og annet helsepersonell som interesserer seg for dette fagområdet.
Marit Aarvaag Storaker har selv vært lege i spesialisering på øre-nese-hals- avdeling og har skrevet 
dette kompendiet for at det skal være en veileder i arbeidshverdagen. Storaker jobber i dag som lege 
ved nevrokirurgisk avdeling, OUS.

Pape, Sidsel / Ammerevolusjonen 1968-1975 : fortalt av ammepionerer                              61.39 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245038941, 244 s., hæftet, kr. 473,00 / 378,40

Takket være modige, unge norske kvinner ligger Norge på verdenstoppen i amming. Slik hadde 
situasjonen neppe vært uten ammepionerer og deres innsats under ammerevolusjonen i årene 1968-
1975. Disse kvinnene protesterte mot strenge regimer for amming og dårlige erstatningsprodukter for 
morsmelk. Mødrene hjalp hverandre til å amme. De lærte seg alt om ammeteknikk og morsmelkens 
enestående egenskaper. De sloss for kvinner og barns grunnleggende psykososiale rettigheter. Sam-
men bygget de den frivillige organisasjonen Ammehjelpen, og drev folke opplysning og sosialaktiv-
isme under fanen: Vis verden hva brystene er til for!

Aarre, Trond F. / Hvis psykisk helsevern ikke fantes : psykiatri for ikke-psykiatere              61.642 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245041040, 185 s., hæftet, kr. 391,00 / 312,80

De fleste psykiske vansker og rusproblemer må forstås som normale reaksjoner på de påkjenningene 
livet gir. Plagene og problemene, som rammer en stor del av befolkningen, verken kan eller bør tas 
hånd om av helsetjenestene alene. Vi trenger fortsatt spesialister, men det er hensiktsmessig å se 
problemene i en større sammenheng og hente kunnskap og tilnærmingsmåter fra fag som for eksem-
pel sosialt arbeid og familieterapi.
Dette er utgangspunktet for forfatteren i denne boken. Han gir en kortfattet innføring i grunnleggende 
kommunikasjonsferdigheter og måter å arbeide på sammen med den det gjelder. Det er egne kapitler 

om behandlingsapparatet, de juridiske rammene for tjenestene og om plagenes egenart. De viktigste diagnosene og behan-
dlingsformene blir også omtalt. Hovedvekten ligger på gode måter å samtale på, og enkle og jordnære tiltak til nytte for 
dem som har det vanskelig. 
Boken er en lettlest innføring i hvordan personer uten spesialutdannelse kan være til hjelp for mennesker som plages med 
psykisk uhelse eller rusproblemer. Den retter seg primært mot studenter i sosial- og samfunnsfag, men kan også være til 
nytte for ansatte i for eksempel skoleverket og NAV.
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Grønseth, Randi / Pediatri og pediatrisk sykepleie  (5. utg.)                                             61.6011 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245039795, 379 s., hæftet, kr. 799,00 / 639,20

Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn. Syk-
domslæren gir en grunnleggende innføring i årsaker, forebygging, diagnostisering og behandling av 
sykdommer hos barn. Orems universelle egenomsorgsbehov brukes som overordnet struktur i den 
sykepleiefaglige delen av boka. 
Forfatterne belyser både fysiske og psykososiale konsekvenser av sykdom og sykehusinnleggelse, 
aktuelle observasjoner og overvåknings- og sykepleietiltak. Barn og ungdoms vekst og utvikling, 
kommunikasjon, lek, og samarbeid med pårørende er også noen av temaene i boka.

Arrhenius, Lars / Här vilar framtiden / text: Dan Jönsson, Mats Bigert, Eric Ericson, 
Pia Kristoffersson                                                                                                         72 
Kaunitz-Olsson, ISBN 9789189603004, 123 s., indbundet, kr. 406,00 / 324,80

Lars Arrhenius (1966-2020) var en sällsynt produktiv och levnadsglad konstnär som i sviterna efter en 
levertransplantation gick bort i april 2020. Han blev 53 år gammal. 
Lars Arrhenius rörde sig bekymmerslöst mellan olika genrer. Han målade i olja, producerade barn-
program för SVT, visade videokonst, gjorde offentliga utsmyckningar, tecknade serier, släppte en 

vinylskiva med musik, konstruerade spel och skapade utställningar om klimatet. Hans humoristiska försök att förklara vår 
tids största och mest komplexa frågor präglades av nyfikenhet och lekfullhet. 
“Här vilar framtiden” samlar ett urval ur Lars Arrhenius konstnärsliv. Boken är rikligt illustrerad och ramas in av tolv texter 
skrivna av bland andra Dan Jönsson, Mats Bigert, Eric Ericson och Pia Kristoffersson. “Här vilar framtiden” ges ut på 
tvåårsdagen av Lars Arrhenius död.

Wängberg-Eriksson, Kristina / Pepis flora : Josef Frank som mönsterkonstnär                           76 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065079, 155 s., indbundet, kr. 429,00 / 343,20

Denne välkände arkitekt, möbelformgivare och mönsterkonstnär föddes 1885 i Wien, men som jude 
tvingades han fly från den växande nazismen och antisemitismen. Han hamnade i hustruns hemland 
Sverige. Därmed fick landet en injektion när det gällde konst och konsthantverk. 
Redan på 1920-talet i Wien hade Frank utvecklat sin mönsterkonst. Han ritade nu en egen flora med 
favoriter som bellis, tulpan, ros, vinda, viol, liljekonvalj, förgätmigej, krokus och pärlhyacint. Dessa 

blommor återkom sedan ständigt i hans konst. 
Alltsedan barndomen var han mycket intresserad av växter. Hans smeknamn bland vännerna var Pepi och ett av hans 
paradmönster fick namnet Pepis flora, ett mönster med blommor strödda över ytan. 
I Sverige inledde han ett ovanligt långvarigt och lyckligt samarbete med Estrid Ericson, skaparen av Svenskt Tenn. Ett sa-
marbete som fortsatte under decennier, bortsett från Franks år i USA under kriget. Utöver allt annat som Frank skapade så 
gjorde han 160 mönster, av vilka 125 satts i produktion. 
Kristina Wängberg-Eriksson är författare och fil.lic. Hon arbetade i många år på Svenskt Tenn och är den främsta kännaren 
av Josef Franks arbete och har utgivit ett flertal böcker om honom. I denna nya upplaga har Maria Veerasamy, vd för Sven-
skt Tenn, skrivit ett nytt företal.

Trondman, Mats (red.) / Hultfredsfestivalen : punkens etos, festivalens anda, entreprenörskapets 
vara                                                                                                                               78 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065147, 559 s., indbundet, kr. 399,00 / 319,20

Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får 
läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, ut-
veckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen. 
“Hit hör även deras berättelse om den egna ungdomstiden, i nära eller långt bortom, Hultsfred, men 
också deras tankar och uppfattningar om entreprenörskap och entreprenörer samt dessa fenomens 
betydelse för individer och samhälle. Frågor som, tro mig, även vi forskare har brottats med”, skriver 
Mats Trondman, professor och projektledare, i bokens förord. 

Boken är ett stycke musikhistoria, till festivalen kom en rad världsartister liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare - 
liksom musikälskare från hela landet och från grannländerna. Här finns såväl ungdomskultur som musikhistoria och platsen 
i sig: Hultsfred i Småland. Man gick mer eller mindre man ur huse och arbetade på olika sätt med och för festivalen. I 
spetsen en grupp ungdomar utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja som kunde försätta berg. 



NORDISK AFDELING  ·  PRØVENSVEJ 27  ·  2610 RØDOVRE

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

 D
ER TA

G
ES FO

RBEH
O

LD
 FO

R TRYK
FEJL O

G
 PRISÆ

N
D

RIN
G

ER.

NYE NORDISKE BØGER  MAJ 2022 SIDE 8 AF 10
Kristiansen, Elsa / Beredskap og sikkerhet i idretten                                                         79.6 
Fagbokforlaget, ISBN 9788245037289, 188 s., hæftet, kr. 534,00 / 427,20

En rekke kriser og katastrofer i nyere tid har ført til større vektlegging av sikkerhet på stadig flere 
samfunnsområder. Idretten tar beredskap på alvor, men er den godt nok forberedt på de nye kris-
ene? Koronapandemien satte idretten på prøve og viste særlig hvordan krisehåndtering utfordrer 
evnen til samarbeid på kryss og tvers - noe all beredskapsplanlegging må ta hensyn til. 
Denne boken samler og diskuterer forskning og praktisk innsikt om ledelse og beredskap i idretten. 
Den presenterer et sett planleggingsverktøy som de som er involvert i beredskapsarbeid, kan ha nytte 
av, og to modeller som forfatterne har utviklet - med mål om å bidra til å øke problemforståelse, evne 

og vilje til beredskapstenkning i idretten. 
Elsa Kristiansen er professor ved USN Handelshøyskolen Ole Boe er professor ved USN Handelshøyskolen, og professor II 
ved Oslo Nye høyskole Therese Dille er førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen.

Lundberg, Lotta / Båten                                                                                                        87 
Natur & Kultur, ISBN 9789127175617, 342 s., indbundet, kr. 398,00 / 318,40

Sex kvinnor samlas i Kapstadens hamn för att segla över Atlanten. De är fullständiga främlingar för 
varandra. De flesta är över femtio, på andra sidan om karriär och familjeliv. 
En all female crew. En ovanlig syn i en mansdominerad båtvärld. Men förpliktigar det? Och i så fall 
hur? 
Tillvaron är saltstänkt och vindblåst, på en gång bedövande vacker och frustrerande futtig. Expone-
rad. Livsfarlig, om någon skulle göra fel.
Flykt, förlåtelse eller en förbjuden önskan om frihet: var och en har sitt skäl till att söka äventyret. I 
takt med att S/Y Malina rör sig genom vågorna blir den trånga båten en scen där det som besättnin-

gen bär inom sig spelas upp. 
I kontakt med elementen - stormen, havets djup, himlens väldighet - faller fernissan snabbt av. Vilka blir vi då? 

Larsdotter, Anna / Glömda soldater : så deltog kvinnorna i andra världskriget                   91.93 
Historiska Media, ISBN 9789175459769, 448 s., indbundet, kr. 348,00 / 278,40

Under andra världskriget fanns kvinnorna med på alla fronter - som sjuksköterskor, piloter, prickskyt-
tar, partisaner, agenter, kökspersonal, luftvärnssoldater, signalister och tolkar. Ändå lyser de med sin 
frånvaro i de flesta av de böcker som skrivits om konflikten. 
Kvinnornas drivkrafter var pliktkänsla och patriotism, men också en längtan efter frihet och att 
spränga de gränser som tidens kvinnoroll satte upp. Fördomar och diskriminering följde dem, liksom 
beundran och tacksamhet. Äventyr och kamratskap har stannat kvar i minnet hos många. 
I Anna Larsdotters bok “Glömda soldater” får vi för första gången på svenska följa en grupp kvinnor 
på uppdrag i andra världskrigets Europa, USA och Asien. Däribland sjuksköterskan Thelma Sanders, 

kantinlottan Lilli Tamminen, prickskytten Roza Sjanina, motståndskvinnan Hedda Lundh och luftvärnsofficeren Mary Church-
ill. Ett par av veteranerna har intervjuats av författaren, vissa har lämnat dagböcker och memoarer efter sig, medan andra 
har fått sina liv beskrivna i biografier. Vi möter dem mitt i deras uppdrag, på plats i krigets verklighet. Utan deras berättels-
er är historien om andra världskriget inte fullständig.

Larsson, Anders / Husiatyn : förintelsen som Sverige glömde                                             91.241 
Atlas Bokförlag, ISBN 9789174450125, 380 s., indbundet, kr. 312,00 / 249,60

1943 erkänner en svensk nazist för polisen att hans SS-förband utförde en massaker på judar i den 
lilla staden Husiatyn i nuvarande Ukraina. 80 år senare försöker författarna genomföra förundersök-
ningen som aldrig blev av, tillsammans med den sista överlevaren. 
Vi möter två judiska barn från Husiatyn som flyr från nazisterna. Dov Altschuler är pojken som göm-
mer sig i en bunker under jorden, och Sabina Badian försöker lära sig att bli en ukrainsk bondflicka 
för att klara sig. Det är två av de personer vars liv slås i spillror när den lilla staden ockuperas. De 
som har tur att överleva massakern får det allt värre. Till slut finns bara döden kvar. Vi får också följa 

förövarna från krigets mordplatser till efterkrigstidens bristfälliga rättsprocesser. 
Boken bygger bland annat på vittnesmål som aldrig tidigare har presenterats samt ett omfattande researcharbete genom-
fört under många år, både i arkiv och på plats i Ukraina. Berättelsen slutar först vid Tysklands särskilda åklagarmyndighet 
i Ludwigsburg, som än idag utreder nazitidens brott.
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Harrison, Dick / Tusen år i Uppåkra : en järnåldersmetropols uppgång och fall              91.155 
Bokförlaget Forum, ISBN 9789137500973, 320 s., indbundet, kr. 329,00 / 263,20

I Uppåkra utanför Lund breder odlingsfälten ut sig över den skånska slätten. Men i över tusen år 
fanns här ett rikt maktcentrum stort som en stad, med hövdingahall, tempel och mängder av hantverk-
shus och gårdar. Det var en unik plats i den skandinaviska järnålderns historia, betydligt större än de 
mer kända Birka och Hedeby, med långväga kontakter ut i världen. Än har bara ett par promille av 
området grävts ut, ändå har fantastiska fynd hittats som förändrar vår syn på historien. 
I “Tusen år i Uppåkra” berättar Dick Harrison om staden som försvann och föll i glömska och ger 
samtidigt en levande bild av livet i Norden, så som det såg ut på sagornas och hjältedikternas tid – 

från förromersk järnålder till vikingatid.

Axberger, Hans-Gunnar / Statsministermordet                                                                      95.6 
Norstedts, ISBN 9789113118994, 456 s., indbundet, kr. 299,00 / 239,20

När chefsåklagare Krister Petersson vid en presskonferens i juni 2020 meddelade sitt beslut att avsluta 
utredningen av mordet på Olof Palme, med motiveringen att den misstänkte var avliden, blev det ett 
kollektivt antiklimax för många svenskar. Alla som minns den där sena februarikvällen 1986, som följt 
utredningen med dess huvudspår och villospår, skulle de aldrig få något entydigt svar på vad som 
hände? Något som hjälpte dem att äntligen lämna det här nationella såret och gå vidare? 
Hans-Gunnar Axberger återvänder till början och ger oss en bred och detaljerad beskrivning av 
världens största polisutredning, som redan från början missköttes så grovt att det efter några månad-

er stod klart att förövaren med största sannolikhet skulle komma att klara sig undan. Vad var det som gick fel? Hur kunde 
Sveriges statsminister mördas på öppen gata? Och hur kunde så många poliser och utredningstimmar ändå inte leda till en 
lösning av mordet? Som huvudsekreterare i statens granskningskommission har Hans-Gunnar Axberger djupare kunskap 
om Palmeutredningen än de flesta. “Statsministermordet” är ett oumbärligt stycke nutidshistoria. Det är också en berättelse 
om Sverige, om vår bild av oss själva, och om vår oförmåga att lära av våra misstag.

Hardi-Kovacs, Gellert / Hemligast av alla C-byrån : berättelsen om Sveriges hemliga underrättelse 
under andra världskriget                                                                                                    95.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065284, 514 s., indbundet, kr. 450,00 / 360,00

“C-byrån var generalstabens hemlighus, en oaptitlig men nödvändig inrättning. Den som satts på sin 
post därinne var skyddad för alla indiskreta blickar. Då han lagt på haspen kunde inget störa honom 
i hans viktiga men beklagliga värv ...” Så börjar en artikel som några år efter kriget gjorde en kritisk 
granskning av det svenska försvarets allra hemligaste del. C-byrån var från början en underavdeln-
ing av den militära underrättelsetjänsten som skulle inhämta information längs med Sveriges gränser 
under andra världskriget. Under ledning av sina två excentriska chefer, Carl Petersén och Helmuth 

Ternberg, växte avdelningen till en egen organisation, och blev alltmer ett självspelande piano i förhållande till försvarets 
andra delar. Uppdragen längs gränserna övergick snart i hemliga aktioner inne i andra länder, ibland långt från Sverige 
och inte alltid utan godkännande ovanifrån. C-byrån var först i Sverige att etablera kontakter med amerikansk säkerhet-
stjänst och de opererade ofta på gränsen till det tillåtna. Anklagelser om tidigare samarbete med Nazityskland och tvek-
samma privata affärer bidrog dock till att C-byråns rykte släpades i smutsen efter kriget. Drygt 75 år senare presenterar 
nu Gellert Hardi-Kovacs den heltäckande berättelsen om Sveriges ökända men okända hemliga underrättelsetjänst under 
andra världskriget! 

Mattsson, Pontus / In klampar Jimmie : Sverigedemokraternas entré i politiken  (2. rev. uppl.)    95.6 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065277, 219 s., hæftet, kr. 109,00 / 87,20

I denna nya upplaga av “In klampar Jimmie” har utvecklingen förts fram till 2022. Det är en aktu-
ell bok om Sverigedemokraternas tillväxt och position i den svenska politiken. Nu som en möjlig 
kandidat i ett regeringsunderlag efter nästa val. Pontus Mattsson är journalist. Han har arbetat som 
politikreporter på Sveriges Radio och Sveriges Television i många år och följt Sverigedemokraterna 
länge. Han har gjort flera tv-dokumentärer om svensk politik och skrivit boken “Sverigedemokraterna 
in på bara skinnet” (2009). 
Den nya upplagan av “In klampar Jimmie” är en reviderad och uppdaterad utgåva av ursprungsver-
sionen från 2020.
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Jensehaugen, Jørgen / En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten                              98.22 
Cappelen Damm Akademisk, ISBN 9788202731359, 181 s., hæftet, kr. 324,00 / 259,20

“En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten” gir en lett tilgjengelig men samtidig grundig og 
forskningsbasert framstilling av de viktigste trekkene i den betente konflikten mellom palestinere og 
israelere. Forfatterens utgangspunkt er at Israel-Palestina-konflikten er en moderne nasjonalkonflikt. 
Den må forstås historisk, men da primært ut ifra moderne historie. Israel-Palestina-konflikten oppstod 
nemlig i moderne tid, og må forstås i lys av de storpolitiske, regionale og lokale hendelsene som 
bidro til å sementere motsetningene mellom de to folkegruppene. 
Kapitlene er inndelt slik at de tar for seg de viktigste definerende hendelsene og hvordan de formet 

konflikten mellom palestinere og israelere. Forfatteren viser hva som er de sentrale stridsårsakene, hvem som er de vik-
tigste aktørene i konflikten, hva slags løsninger som har vært diskutert, og hvilke hindringer som ligger i veien for at disse 
løsningene kan implementeres. 
Den palestinske ledelsen, det internasjonale samfunnet og formelt sett også Israel har bundet seg til en tostatsløsning. I 
praksis har en slik løsning blitt mindre og mindre realistisk. Avslutningsvis drøfter forfatteren hva som skal til for å få til en 
tostatsløsning - og hva alternativene kan være.

Jerkeman, Per / Gunnar Sundblad : den siste brukspatronen                           99.4 Sundblad, Gunnar 
Carlsson Bokförlag, ISBN 9789189065307, 261 s., hæftet, kr. 375,00 / 300,00

Gunnar Sundblad (1888-1976) är ett legendariskt namn inom skogsindustrin i Sverige. Han var i 
högsta grad ett aktat namn under många decennier under 1900-talet som vd vid Iggesunds bruk. Han 
var något av en inkarnation av vad man lade in i 1800-talsbegreppet brukspatron: han månade om 
inte bara företaget utan också orten där han verkade. Han ville sina anställdas bästa, engagerade 
sig i skola och idrott, samarbetade med politiker och fackförening. Han insåg också forskningens 
betydelse och drev på forskningsinstitut och professurer inom KTH i Stockholm, hans egen högskola. 
Han var både nydanare och verkställare. Han var i mycket en föregångare inom skogsindustrin i lan-
det och lämnar ett gott arv efter sig. Han fick också bekräftelse på detta genom en rad utmärkelser. 
Per Jerkeman är författare och civillingenjör med papper som specialitet. Han har skrivit en rad böck-

er om papper, varav en blivit en klassiker: Papper en mänsklig historia.


