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Ingrid och Ivar firar jul
Katerina Janouch  
& Mervi Lindman
Bonnier Carlsen
TECKNAT. Den populära 
Ingrid har fått sällskap av 
Ivar och i den här tredje 
boken om den lekfulla duon 
handlar det tidspassande 
nog om att fira jul.

I sedvanligt roliga il-
lustrationer slår barnen 

in hemliga 
julklappar, 
hämtar gran 
och granris, 
kokar julgröt 
och pyntar 
som sig bör. Allt i sann 
Ingridanda och du som läst 
böckerna sedan tidigare 
känner snabbt igen dig, 
både i text och bildspråk.
Daniel Olausson

Julfirande i Ingridanda

LÄST.

Kusligt om 
hemska dåd 
i Stockholm
Citymorden
Lars Bill Lundholm
Lind&Co

DECKARE. 
Tre rånare 
skjuter sönder 
en tunnelba-
nevagn, tar 
pengar och 
värdesaker 
från resenä-
rerna och mördar föraren 
och en av passagerna. 
Kriminalkommissarie Axel 
Hake och hans grupp får 
uppgiften att lösa fallet. De 
famlar i mörkret och har 
inte mycket att gå på. De tre 
unga kvinnorna i ligan har 
försvunnit spårlöst.

Efter nästa brutala kupp 
dyker det upp ett spår. 
Hake följer det, och efter en 
konflikt med ledningen, kör 
han vidare på egen hand 
och kommer allt närmare 
sanningen.

Lundholm skriver bra, 
tempot är högt och storyn 
innehåller grepp som är 
ovanliga för genren. Kopp-
lingen mellan polisen och 
rånarligan är ett exempel, 
som ger historien ännu en di-
mension. För oss som gillar 
08-staden innebär miljöer-
na, där berättelsen utspelas, 
igenkänningsfaktorer och en 
känsla av realism.
Alf Ehn

Lilla Berlin #2  
– Mina vänner
Ellen Ekman

SERIER. Med 
mycket humor 
(för många, 
mig inklude-
rat, säkerligen 
också mycket 
igenkän-
ningshumor) och stilrena 
seriestrippar har tecknaren 
och illustratören Ellen 
Ekman lockat fram många 
skratt de senaste åren. På 
kort tid har hon etablerat 
sig och sin serie Lilla Berlin 
(som bland annat publice-
ras dagligen i Metro) som 

en pålitlig samtidskom-
mentar där vardagssitua-
tioner i stripp efter stripp 
belyses och skildras och i 
fokus står de unga. Ellen 
Ekman kan konsten att 
berätta en poäng, genom 
att skildra ett fenomen, på 
fyra rutor och hon använ-
der lagom stor detaljrike-
dom med tecknarpennan. 
Mobilanvändande, längtan 
efter natur, fester, kärlek, 
hipsters och brist på själv-
insikt är några av de ämnen 
som kan betas av på ett par 
sidor med de goa vännerna 
i Lilla Berlin. Läs och njut.

Carl Johan Hjerpe

Utan personligt ansvar
Lena Andersson
Natur & Kultur

ROMAN. Utan 
personligt 
ansvar är 
fortsättningen 
på hyllade 
Egenmäktigt 
förfarande. Och 
Lena Anders-
son fortsätter skickligt och 
med mycket humor att be-
skriva Ester Nilssons käns-
lor och vändningar mellan 
hopp och förtvivlan. Nu 
träffar hon skådespelaren 
Olof Sten. Hon blir föräls-
kad och Olof, ja, han verkar 
också bli det. Men ändå inte. 

För han är noga med att 
påpeka att han är gift och att 
han och Ester absolut inte 
har en relation. Men han vill 
gärna träffa Ester och gör 
allt med henne som man gör 
med en älskarinna. på så sätt 
ger han Ester andra signaler 
och hon ger upp allt för att 
få vara med honom. Esters 
liv är knappast idealiskt, att 
kastas fram och tillbaka i 
känslostormar, sliter. Men 
hon kan inte ge upp Olof.

Vad säger man efter att 
ha läst romanen? Jag ville 
inte att den skulle ta slut! 
Jag trivdes med Anderssons 
humor och skarpa formule-
ringar. Fortsättning nu!
Lena Jonsson

Gustaf Tenggren  
– En biografi
Lars Emanuelsson och 
Oskar Ekman
Kartago förlag

BIOGRAFI. 
Gustaf 
Tenggren är 
svensken som 
illustrerat en 
av de mesta 
sålda barn-
böckerna någonsin, The 
poky little puppy (titeln har 
sålts i 15 miljoner exemplar 
i USA). Han hade ansvar för 
att teckna Disneys första 
långfilm Snövit och de sju 
dvärgarna, han satte tonen 
i Pinocchio, ligger bakom 
en stor del av succén med 
Bland tomtar och troll (ett 
uppdrag han fick ärva efter 
John Bauer) och han har 
illustrerat åtskilliga barn-

böcker, tidningsomslag och 
porträtt. Så vem är Gustaf 
Tenggren? Den allmänna 
kännedomen om honom 
verkar ha avstannat någon-
stans. Under 1940-talet var 
nämndes han i samma an-
detag som Greta Garbo men 
det dröjde till 2014 innan 
han fick en svensk biografi. 
Förutom att biografin är 
intressant och fascinerande 
så är den också rikligt il-
lustrerad med verk från 
Tenggrens hela karriär, från 
barndomens teckningar 
(som inte riktigt påmin-
ner om barns målande...) 
och ett halvt sekel framåt. 
Och däremellan massor av 
nordiska väsen, Disneyteck-
ningar, omslag och porträtt. 
Mycket intressant läsning, 
och ett viktigt kulturarv!

Carl Johan Hjerpe

När kärleken 
sätts på prov
Du försvinner
Christian Jungersen
Norstedts

ROMAN. Mia 
och Fredrik 
är gifta, hon 
lärare, han 
rektor på en 
privatskola. 
Tillsammans 
med sonen 
Niklas firrar de semester på 
Mallorca. Där visar Fredrik 
upp fruktansvärda sidor som 
försätter dem i livsfara. När 
han efteråt kollapsar förstår 
Mia att något är fel. Familjen 
får besked om att han har 
en stor hjärntumör som 
måste opereras. Men också, 
de får besked om att Fredrik 
förmodligen aldrig kommer 
att bli som han en gång var. 
Samtidigt får de också veta att 
fredrik i sitt yrke gjort saker 
som ingen kunnat drömma 
om – men gjorde han dem 
under påverkan av tumören?

Allt förändras och tiden 
efter operationen blir Fred-
rik verkligen en helt ny per-
son och Mia och han glider 
isär. För även om hon älskar 
honom är han inte längre 
den man hon gifte sig. 

Detta är en obehaglig 
sanning om hur livet snabbt 
kan förändras. Och frågan 
är, överlever kärleken allt?
Lena Jonsson

Samtids kommentarer

Om vår okände tecknare

Vem tar ansvar i en relation?

Den person vi söker kan till exempel ha 
gjort insatser för samhällets eller 

näringslivets utveckling. Han eller hon 
kan också ha visat stort engagemang i 
förenings- eller kulturlivet eller för sina 
medmänniskor. Alla som uträttat något 

positivt för sin hembygd eller sina 
medmänniskor och som är verksamma 
i Skövde kommun kan komma ifråga.

Alla Skövdebor inbjuds att lämna 
förslag med motiveringar

på kandidater till 
Årets Skövdebo 2014.

Lämna ditt förslag direkt till tidningen, 
via e-post till ”aretsskovdebo@sla.se” 
eller posta till Skaraborgs Allehanda, 

Box 407, 541 28 Skövde. 
Märk kuvertet ”Årets Skövdebo”

senast den 15 december kl. 12.00  
vill vi ha ditt förslag.

Årets Skövdebo utses av en jury 
och vem det blir 

avslöjas på nyårsafton.

Nu är det dags 
att börja fundera på 

vem som skall bli 

Karin Långström Vinge

Förra årets Skövdebo

Dan Storck 2005

Arne Lorentzon 2008

L. Andersson 2006

B. Englund 2010

Magnus Frisk 2011

Marie Larsson 2009

Pirjo Svegréus 2007

??årets
Skövdebo

2014?

Thomas G-son 2012


