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Testamente av Nina Wähä 

Augustpriset för bästa skönlitterära verk 2019! 

Är man ansvarig för sin familjs synder? Kan man egentligen göra något för att förändra 

historien? Kan man kanske skriva om den? Det är frågor Nina Wähä ställer i sin roman 

Testamente. 

I Testamente möter vi Annie, som när hon blir gravid motvilligt åker hem till platsen där hon 

växte upp. Bondgården ligger i Tornedalen, med sitt eget språk, sitt eget meänkieli. Inte 

svenska, inte finska, något tredje. Ingen blir särskilt glad över att se henne. Det här är 

nämligen en familj där en stor hemlighet ständigt hänger över dem. Två föräldrar och tolv 

barn, fjorton beroende på hur man räknar, som aldrig kommit överens. 

 
   

Vi for upp med mor av Karin Smirnoff 
Modren har dött och vill begravas i sin hemby Kukkojärvi i norra Norrbotten. Tvillingarna 

jana och bror ärver hennes föräldrahem och blir snabbt varse att livet i Kukkojärvi är mycket 

annorlunda. De flesta människor lever enligt strikta religiösa regler där förbuden är många. 

Den som inte rättar in sig i ledet hamnar utanför, som snickaren Jussi och Magdalena. Bror 

lockas av bygemenskapen, de stora familjerna och männens självklara rättigheter. Jana gör sitt 

bästa för att bjuda motstånd, samtidigt som hon kämpar för att få ett avslut på den destruktiva 

relationen med john. När hon blir vän med sin jämnåriga kusin marta ser hennes man, som är 

pastor, inte med blida ögon på deras relation. 

 

Vi for upp med mor är en uppföljare till den hyllade debuten Jag for ner till bror. På 

ojämförlig prosa fortsätter Karin Smirnoff låta oss stifta bekantskap med glesbygdens olika 

gestalter, och återvändaren janakippo. 

 

Ålevangeliet : berättelsen om världens mest gåtfulla fisk av Patrik Svensson 

AUGUSTPRISET 2019 I DEN FACKLITTERÄRA KLASSEN 

Hur mycket kan man veta om en ål? Eller om en människa? 

"Ålevangeliet" är en bok om världens mest gåtfulla fisk. En fisk som gett upphov till ett 

alldeles eget mysterium inom naturvetenskapen, det som kallas "ålfrågan". En fisk som alla 

från Aristoteles till Sigmund Freud försökt förstå sig på, utan att lyckas. Och som nu dör ifrån 

oss, i mångt och mycket fortfarande en gåta. 

Men "Ålevangeliet" är också en bok om författaren och hans far och hur ålen förde dem 

samman. En berättelse om ursprung, öde, livet och hur det bör levas. Samt om det som är 

livets sista och ofrånkomliga utmaning: hur man hanterar döden. 

Kungens rosor av Moa Martinson 

Året är 1906. Sextonåriga Mia står på egna ben och har fått arbete som barnpiga i en 

prästgård. Men där får hon lida nöd av annat slag än hon är van vid och flyr i förtvivlan till 

barndomsstaden Norrköping. Hon får jobb som brödskärerska och lär bland annat känna den 

vackra uppasserskan Ada och kyparen Rurik, som vill göra henne till revolutionär. Trots de 

långa och hårda arbetsdagarna njuter Mia av livet, men lyckan varar inte för evigt. 

 

Kungens rosor är sista delen i Moa Martinsons självbiografiska romantrilogi om 

proletärflickan Mia som inleddes med Mor gifter sig och Kyrkbröllop. 
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Följande böcker inköpta 2019, men vi har ej läst dem 
 
Allt jag fått lära mig av Tara Westover 
Allt jag fått lära mig har rosats av kritiker över hela världen, låg etta på Barack Obamas 

sommarläslista 2018 och översatts till 26 språk. Den är en gripande skildring av en ung 

människas strävan efter kunskap, om att formas som människa, om familj, lojalitet och 

självförverkligande. Boken är den amerikanska författaren Tara Westovers internationella 

bästsäljare om en uppväxt där hon lär sig att förbereda sig för domedagen istället för att 

plugga matte och historia och umgås med andra barn. Familjen är mormoner och survivalists 

de lever helt avskärmade från samhället. Tara är 17 år när hon för första gången sätter sin fot i 

en skola. Hon har aldrig hört talas om Förintelsen, Kennedy, Martin Luther King. 

 
Blå längtan av Elisabet Nemert 
En varm och gripande roman om två maskrosbarn som förs samman av ödet. De föds samma 

dag, den 12 februari 1950. Naomi i Nigeria, Pia i Sverige. Naomi ser annorlunda ut och 

förskjuts av sin familj. Hon räddas av Jorinda som kan allt om läkande växter och låter henne 

växa upp på savannen med elefanter och lejon som vänner. Pia föds på Södra BB i 

Stockholm, i välfärdens Sverige, men hennes föräldrar är alkoholister och uppväxten i ett 

missbrukarhem sätter djupa spår. I den helvita skolan i förorten Årsta i Stockholm möts 

Naomi och Pia. Och från den stunden flätas deras liv samman.  

   Blå längtan är en stark berättelse om människors lika värde och en värld i förändring. Andra 

världskrigets fasor ligger bara några år bort och sextiotalet sveper in med ny ungdomskultur, 

nytt mode, ny musik, en ny frihet. Naomis och Pias oförutsägbara livsresor rymmer såväl sorg 

och glädje som dramatik och kärlek, och som en röd tråd löper deras starka vänskap. 

 

Ett litet steg i taget av Katherine Center 
Margaret Jacobson har en ljus framtid, med en framgångsrik pojkvän och en lovande karriär. 

Till den dagen då en olycka under vad som borde vara den lyckligaste dagen i hennes liv 

sätter käppar i hjulet för allt. Margaret vaknar upp på sjukhus och får veta att hon kanske 

aldrig kommer att kunna gå igen. Från sin sjukhussäng försöker Margaret återvända till livet, 

samtidigt som hon måste lappa ihop sin splittrade familj, komma över sitt ex och hantera sina 

känslor för sin tystlåtne, men charmige, skotske läkare.  

   Ett litet steg i taget är en gripande och förvånansvärt rolig berättelse om att hitta tillbaka till 

sig själv när allt har förändrats. Den amerikanska författaren Katherine Center har tidigare 

gett ut fem böcker, som alla har bemötts med mycket fin kritik. Det här är hennes första bok 

på svenska.  

 
 

Flickan med gåvorna av M R Carey 
En skrämmande och känslosam berättelse om överlevnad och förlorad barndom. 

Melanie är en mycket speciell flicka. Varje morgon väntar hon i sin cell på att dagens 

lektioner ska börja. När de hämtar henne håller en vakt en pistol riktad mot hennes huvud 

medan två andra spänner fast henne i stolen. Flickan med gåvorna är en historia som utspelar 

sig i ett ödelagt England efter en zombieapokalyps. För de som hann stänga in sig finns det 

fortfarande hopp om en framtid och lilla Melanie visar sig vara nyckeln till allt.  

   "Det är en oerhört spännande bok. Inte bara för att man hela tiden vill veta vad som händer 

runt nästa hörn, utan också för att den undersöker begrepp som mänsklighet, omänsklighet 

och dehumanisering." Tidningen Syre 

 

Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf 
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