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Boktips Läslust hela livet 

Böckerna vi hade med och visade på 

inspirationsdagarna: 

Lättläst:  

Norrtullsligan – Elin Wägner 

Grisen i sommarstugan – Camilla Wallqvist 

Bengtssons hemlighet– Camilla Wallqvist 

Byn som vägrade dö– Camilla Wallqvist 

På andra sidan vägen– Camilla Wallqvist 

Utedasset– Camilla Wallqvist 

Prästen med grönt hår – Martin Palmqvist 

Prästen med blått hår– Martin Palmqvist 

Dahlias hemlighet– Martin Palmqvist 

Invandrarna – Vilhelm Moberg 

Utvandrarna– Vilhelm Moberg 

Mor gifter sig – Moa Martinsson 

Födelsedagen – Marjaneh Bakhtiari 

Resväskan – Anna Fredriksson 

När jag var ung – Mats Ahlsén 

Röda rummet – August Strindberg 

Sköna Maj – Eli Åhman Owetz 

Rapsbaggarna – Karin Brunk Holmqvist 
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Midsommar– Karin Brunk Holmqvist 

En doft av Babylon – Martin Palmqvist 

Två systrar och tavlan– Martin Palmqvist 

Kampen för Kafé Krut – Sara Wadell 

Stugan vid sjön – Anna Hansson 

Katarina Taikon – ett liv – Tomas Dömstedt 

Drottning Kristina – ett liv – Cilla Dalén Anneli Drewsen 

Astrid Lindgren – ett liv – Cilla Dalén Anneli Drewsen  

Ali Baba och de fyrtio rövarna – Abdul Fattah Sabri  

Ej lättläst:  

Den gömda skatten – Elisabeth Bergstrand Poulsen och Getrud Lilja 

En sommar på luffen – Eli Åman Owetz 

Maries medskickade boktips till 

inspirationsdagen Västervik 2 sep. 

Papiljotter & Plommonstop av Monika Blomberg 

Kafé krut av Sara Wadell - lättläst 

Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead - lättläst 

Det får duga med en katt av Johan Werkmäster - lättläst 

Ny trånad läker snart ett brustet hjärta av Eva Eriksson 

När farfar var liten av Lars-Gunnar Nilsson. Finns bara ett exemplar av och är lite sliten men 
oerhört rolig. 

Kyss Karlsson i nacken av Karin Brunk-Holmqvist 

 

Marie.L Carlsson  

Bibliotekarie 

marie.l.carlsson@vastervik.se> 

 



  5 (5) 
 

Lottas boktips på inspirationsdagen 

Kalmar 16 sep. 

Hc  Alexandersson, Per, Mirakel 2017 LL 

Hc  Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an 2015 LL 

Hc  Burman, Maria, Nya vänner 2016 LL 

Hc  Dagerman, Stig, Snöblandat regn 2015 

Hc  Eklund, Sigge, Livets små njutningar 2020 

Hc Gustavsson, Per, Det var en gång : utflykt i Sagobygden 2012 LL 

Hc  Östnäs, Elisabeth, Mod att ta plats 2019 LL 

 

Ncbd  Linde, Skotte, Kalmar i mannaminne 2010 

Ncbdcz Kalmar(p)  Sancte Christophers gilles chroenica 

Hc  Cerú, Eva, En vecka i juni 1993 LL 

Hce  Bratlund, Bente, Du lärde mig kärlek 2012 LL 

 

Dessa hade jag också med och tror kan vara något 

Hc(s) I lätt sällskap - lättlästa berättelser och dikter 1995 LL 

Hc Wessnert, Gudrun Mette och snapphanarna 1998 LL 

Hc Åkerblom, Gull, Annonsen 2014 LL 

 

Lotta Tebäck 

Bibliotekarie 

tfn. 0480-45 42 29 charlotte.teback@kalmar.se 

Läslust litteraturlista Maria Kanje 

Hej allihop! Vad roligt att träffa er i går och få er respons på några texter och det tänkta 

upplägget. Det var väldigt värdefullt för mig! Tyvärr blev det ju lite splittrat när vi fick byta 

rum och ”ha oss” och jag hann inte läsa allt som jag hade förberett. Här kommer dock en lista 

på lite fler titlar som jag hoppas att ni kan ha glädje av:  

mailto:charlotte.teback@kalmar.se
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• Författare i Småland. Utgiven av Carlssons förlag 1998. Red Ingrid Nettervik, Karl 

Lindqvist och Claes Evenäs. Ger bra tips om småländska författare och dessutom 

välskrivna berättelser om författarnas liv och verk.  

Bengt Cidden Andersson:  

• Bengt Cidden Andersson samlade – dikt om kärlek på s 55 och dikten Möte på buss 

om kvinnan som besöker sin make på långvården s 84.  

• Hela bollen ska ligga still – underbara dikter om fotbollens nederlag och triumfer. 

Elisabeth Bergstrand-Poulsen:  

• Den gömda skatten – den nyutkomna som det talades om på inspirationsdagen – som 

består av fem av EBP:s noveller och fem av Gertrud Lilja. Det finns samtalsfrågor 

efter varje novell!  

Anna Bråtenius & Susanne Martinelle:  

• Livmedikus Axel Munthe Konsten att leva 

Åsa Frosterud- Jägerhorn:  

• I nöd och lust – härlig bok som i text och bild berättar om dass och lusthus i Småland.  

Hedlund, Tom:  

Röster på Öland – en antologi av Tom Hedlund. En bok för alla 2005. Här hittar du texter och 

dikter och även historiska faktatexter om Öland. Anna Rydstedt, Margit Friberg, Eva Bexell, 

Nina Södergren, Lennart Sjögren… 

Lilja, Gertrud:  

• Genom ofärgade glasögon (1960) Aforismer och tänkespråk. Hon har skrivit väldigt 

många böcker, flera av dem noveller, och alla finns i magasinet på Kalmar 

stadsbibliotek. Jag gillar Den ensamma och Den besvärliga gåvan, utgivna på 1920-

talet.  

Barbro Lindgren/Magnus Bard:  
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• Det är roligt att veta bäst. Korta, tänkvärda och ibland – rätt ofta – samhällskritiska 

texter.  

Nilsson, Rolf: Badortstidens Borgholm. Kapitlen 1945-1955 och 1956-1973 är nog särskilt 

intressanta för ölänningar som minns när de var och dansade på Restis bla!  

Jan Nordström:  

• Hemligheten – som handlar om varje människas behov av en plats för ”mod, fred och 

tröst” och om hur Jan själv fann en sådan plats.  

• Tillsammansheten – Jans bok om Kalmar FF som inte handlar om fotboll enligt 

honom själv, utan om gemenskap, tillhörighet och medmänsklighet.  

Sofia Sivertsdotter:  

Info om Sofia och alla hennes böcker hittar du här:  

https://sivertsdotter.se/ 

Jag läste för någon grupp ur Ord för dagen – 365 texter för styrka och sinnesro. Är också 

väldigt förtjust i hennes bok Strimmor av ljus med dikter och korta texter, tex dikten 

Tillsammans utrotar ensam på sidan 9.  

Karin Wahlberg 

Karin Wahlberg har ju skrivit en sjukhusserie i tre delar som utspelar sig i den fiktiva staden 

Ekstad under 1950-talet. Bla Livet går vidare och Lätta ditt hjärta, kommer inte på den första 

bokens titel just nu! Ekstad ska ju ha Kalmar som förlaga och jag tänker att detta är riktigt 

härliga kapitelböcker för er som läser återkommande på era träffpunkter och boenden!  

Peter Åkerman:  

Sällsamheter i Småland, del 4, Kalmarbygden. Rabén&Sjögren 1992.  

En massa spännande nedslag i sagor, sägner och alldeles sanna berättelser om olika platser, 

företeelser och människor i Kalmarbygden.  

Många läshälsningar från Maria!       

maria.kanje@kalmarlansmuseum.se 

https://sivertsdotter.se/
mailto:maria.kanje@kalmarlansmuseum.se

