
Fråga 1. 

Citat:  

”Ester var vid Sankt Eriksplan när telefonsamtalet kom. Det var sen eftermiddag och solen 
glödde intensivt och lågt och stack henne i ögonen. När hon kom hem berättade hon stolt 
om uppdraget för mannen hon levde samman med, vars namn var Per. Hugo Rask var en 
konstnär de båda hade betraktat med förhöjd uppmärksamhet. Ester Nilsson avsåg att skriva 
ett fantastiskt anförande. Hugo Rask skulle häpna när han hörde henne. Varje konstnär och i 
synnerhet upplysningsmän som han var mottagliga för kraften i formuleringarna och deras 
erotiska potential.” 

Boken har vunnit Augustpriset  i kategorin Årets svenska skönlitterära bok, blev snabbt en 
snackis och fick strålande recensioner. En recensent skrev ”Man ska läsa den här om man är 
kär, har varit kär eller planerar att bli kär” och en annan skrev att författaren ”är känd som 
offentlighetens skarpaste analytiker av politik och kulturella fenomen”.  

Vem skrev? 

A. Åsa Lindeborg 
B. Lena Andersson 
C. Elisabet Åsbrink 

Boken heter:_________________________________________________________________                        

 

Fråga 2. 

Citat:  

”När den lilla flickan var 1 år och fyra månader gammal, tog Jan Andersson i Skrolycka henne 

med sig till kyrkan på julmorgonen. Kattrina, hustrun, tyckte nog, att tösen var bra liten för 

att komma till kyrkan, och var rädd för att hon skulle sätta till och skrika, såsom hon gjort på 

vaccineringsmötet. Men mannen fick sin vilja fram, eftersom det ändå var brukligt, att 

småbarnen följde med till julottan. De gav sig alltså åstad med tösen vid femtiden på 

julmorgonen. Det var en mulen himmel och mörkt som i en säck, men det var inte kallt, utan 

nästan ljummet i luften och alldeles stilla, såsom det brukar vara sådär inemot slutet av 

december.” 

Det här är en av Sveriges mest lästa och älskade författare. Fick Nobelpris och satt även i 

Svenska akademien.  

Vem skrev? 

A. Selma Lagerlöf 

B. Harry Martinsson 

C. P O Enquist 

Boken heter:_________________________________________________________________ 



Fråga 3. 

Citat:  

”Mitt i livet händer att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och 

livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta.” 

Detta är en av våra största poeter som även var översättare och psykolog. Föddes 1931 och 

dog 2015. Hans verk finns översatt till ett 60-tal språk och har belönats med många fina 

priser. Författaren var också en begåvad pianist och inte ens en tidig stroke hindrade från 

fortsatt pianospel av vänsterhandsstycken.  

Vem skrev och vad heter boken? 

A. ”Stenar” av Lars Forssell 

B. ”Det vilda torget” av Tomas Tranströmer 

C. ”Ställ aldrig om hjärtat” av Peter Curman 

 

 

Fråga 4. 

Citat: 

”En juni i början av trettitalet står Solveig Nordensson ute på grusplanen till sin värmländska 

bondgård, med benen på var sin sida om tramporna till den nya cykel hon fått av Aron, 

liksom nyälskad och varm av glädje, med händerna över det blänkande styret. Nu är hon på 

väg in till Sunne för att tala med kantor Jancke om höstens konsert, som äntligen, efter tio 

års förberedelser skall bli av. Hon säger till Sidner: -Jag glömde visst stänga av grammofonen. 

Därefter rufsar hon till honom i håret, stryker Eva-Liisa över kinden och ser ut över sjön och 

de långa eftermiddagsskuggorna på fälten. - Jag ska stänga av den mamma, svarar Sidner, 

men som han många gånger senare skulle tillägga: Det blev aldrig av”. 

Romanen anses vara en av författarens viktigaste verk och belönades med Nordiska rådets 

litteraturpris. Berättelsen tar sin början på trettiotalet och sträcker sig över tre generationer 

i en familj. Musiken spelar en viktig roll genom hela berättelsen. Boken filmatiserades 1996. 

Vem skrev? 

A. Kerstin Ekman 

B. Reidar Jönsson 

C. Göran Tunström 

Boken heter:_________________________________________________________________ 

 



Fråga 5. 

Citat:  

”Erika Berger höjde på ögonbrynen då en uppenbart frusen Mikael Blomkvist sent på 

eftermiddagen kom in på redaktionen. Millenniums redaktion låg mitt på Götgatspuckeln, 

ett kontorsplan ovanför Greenpeaces lokaler. Hyran var egentligen aningen för dyr för 

tidningen men Erika, Mikael och Christer var ändå överens om att behålla lokalen.” 

Författaren och journalisten föddes 1954 och gick hastigt bort i en hjärtinfarkt 2004. Strax 

efter det publicerades hans romansvit som blev en oerhörd framgång, både i Sverige men 

även internationellt. Den filmatiserades också med Noomi Rapace i en av huvudrollerna. 

David Lagercrantz har skrivit tre stycken uppföljare av böckerna. 

Vem skrev? 

A. Börge Hellström 

B. Stieg Larsson 

C. Henning Mankell 

Boken heter:_________________________________________________________________ 

 

Fråga 6. 

Citat: 

”En dag i februari kom kyrkvärden Per Persson till prosten Brusander med allvarsamma 

underrättelser: Danjel Andreasson samlade husfolk och grannar nattetid inom lyckta dörrar i 

Kärragärde och utdelade Herrens heliga nattvard. Prosten ville till en början icke sätta tro till 

sin kyrkvärd; nyheterna var alltför förfärande. Men Per Persson sade, att det fanns åsyna 

vittnen. Några kringlöpande ungdomar hade häromnatten stått utanför fönstren i 

Kärragärde och sett folket därinne samlat kring ett nattvardsbord.”  

Romanen utkom 1949 och är den första delen i en serie om fyra. Berättelsen skildrar 

fattigdom och hungersnöd och längtan hem. En replik i boken av Ulrika i Västergöhl ansågs 

av vissa politiker som så skandalöst att de tyckte att författaren borde sättas i fängelse och 

andra eldade med boken i värmepannan.  

Vem skrev? 

A. Wilhelm Moberg 

B. Moa Martinsson 

C. Per-Anders Fogelström 

Boken heter:_________________________________________________________________ 

 



Fråga 7. 

Citat:  

”Pappa tyckte mycket om djur. Alla slags djur. Han tyckte om att vara ute i naturen, vid ån 

eller i skogen, han bläddrade i djurböcker och såg naturprogram på tv, han gillade hästar och 

hundar och blev upprymd varje gång han fick se ett vilt djur man inte såg så ofta.” 

Den här boken har som underrubrik: ”Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk”. Men det 

är också en bok om författaren och hans far och hur ”fisken” förde dem samman. Vilken är 

boken? 

Vem skrev och vad heter boken? 

A. Ålevangeliet av Patrik Svensson 

B. Den gamle och havet av Ernest Hemingway 

C. Moby Dick av Herman Melville 

 

 

Fråga 8. 

Citat: 

”Men då hände det ett underverk. Tro det eller ej, utanför ett litet vitt hus alldeles intill 

muren satt det en gubbe på en bänk och matade sina duvor. Kanske hade jag inte vågat göra 

det jag gjorde, om det inte bland alla de grå duvorna hade funnits en som var snövit. En 

enda! Jag fick tårar i ögonen, såna duvor hade jag bara sett hos Sofia och så en gång utanför 

mitt fönster för länge sen i en annan värld. Och nu gjorde jag något oerhört. Jag hoppade av 

Fjalar, och med ett språng var jag framme hos gubben. Jag kastade mig i hans famn, och med 

armarna om hans hals viskade jag i min förtvivlan: Hjälp mig! Rädda mig! Säj att du är min 

farfar!” 

Boken som kom ut 1973 och filmatiserades 1977 blev mycket omdiskuterad. Den översattes 

till många språk och spreds över Europa och världen men i ett land, Tjeckoslovakien, 

förbjöds den av politiska skäl. Här i Sverige ansågs den för opolitisk (!). Berättelsen handlar 

om tyranni och motstånd. 

Vem skrev? 

A. Katarina Taikon 

B. Astrid Lindgren 

C. Kerstin Thorvall 

Boken heter:_________________________________________________________________ 

 



Fråga 9. 

Citat: 

”Strax efter klockan tre på eftermiddagen den 2 maj försvann lugnet i Malmköping för flera 

dagar framåt. Syster Alice på äldreboendet blev orolig istället för arg och plockade upp 

huvudnyckeln. Eftersom Allan inte gjort något för att dölja sin flyktväg kunde man genast 

konstatera att födelsedagsbarnet klättrat ut genom fönstret. Där hade han av spåren att 

döma stått och stampat en stund bland penséerna, och sedan försvunnit.” 

Den här boken är författarens debutbok och den blev snabbt en succé. 2010 blev den årets 

mest sålda bok, fick pris för årets bästa ljudbok och hamnade även överst på 

pocketboklistan. Berättelsen utspelar sig både i nutid och dåtid.  

Vem skrev? 

A. Fredrik Backman 

B. Jonas Jonasson 

C. Lasse Berghagen 

Boken heter:_________________________________________________________________ 

 

Fråga 10. 

Citat: 

”124:an var förhäxad. Full av en barnunges ondska. Kvinnorna i huset visste det och barnen 
också. I flera år härdade de ut med elakheterna var och en på sitt vis, men 1873 var det bara 
Sethe och hennes dotter Denver som var utsatta för dem. Farmodern Baby Suggs var död 
och sönerna Howard och Buglar rymde hemifrån när de var tretton år – den gången spegeln 
sprack bara man tittade i den (det var signalen för Buglar) och den gången avtrycket av ett 
par små händer syntes i sockerkakan (då fick Howard nog).” 

Boken skildrar den afroamerikanska historien strax före inbördeskriget. Författaren har 
tilldelats både Nobelpris och för just denna bok även Pulizerpris. Boken har blivit storfilm 
med Oprah Winfrey och Danny Glover. 

Vem skrev? 

A. John Steinbeck 
B. William Faulkner 
C. Toni Morrison 

Boken heter:_________________________________________________________________ 

 

GLÖM INTE : 

NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER SKRIVER DU PÅ BAKSIDAN      → → →  
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Lämna/skicka in till Vaxholms stadsbibliotek senast 31 augusti. 

Vinnaren meddelas i september. 
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