
Håkan Lindgren:
Jacob Wallenberg 1892–1980 
Forlaget Atlantis 2007

Da Jacob Wallenberg døde 88 år 
gammel, i 1980, hadde han gjennom-
levet store forandringer i det svenske
samfunnet – og to verdenskriger. 
Denne svenske finansmannen var sønn
av Marcus Wallenberg (1864–1943).
Jacob Wallenberg var toppsjef i
Stockholms Enskilda Bank fra 1927 til
1946, og senere var han styreformann

fra 1950 til 1969. Fra 1946 var Jacob
Wallenbergs hovedbeskjeftigelse 
familiens investeringsselskaper
Investor og Providentia. Han gjorde 
en betydelig innsats under oppryd-
dingen etter Kreuger-krakket i 1931.
Dessuten var han styreformann i flere
andre store selskaper og kontrollerte
sammen med sin bror Marcus
Wallenberg-sfæren, som hadde sterk
innflytelse i svensk næringsliv.

Håkan Lindgren har skrevet en spen-
nende bok om Jacob Wallenberg – som
ikke bare fokuserer på hans liv på kon-
toret, men som også tar oss med inn i
den wallenbergske familie og venne-
kretsen. Wallenberg hadde også gode
kontakter i norsk shipping, og møtte i
sin tid flere medlemmer av den norske
kongefamilien. 

Et sentralt tema i denne biografien er
Jacob Wallenbergs forhold til Tyskland
både før og under den annen verdens-
krig. Disse sidene i boken gir et interes-
sant bilde av det tyske samfunnet før
krigen brøt løs. Dette har det vært 
skrevet mye om, og temaet har vært
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kontroversielt. Lind -
gren har dykket dypt
i arkivene og skrevet
innsiktsfullt om
Wallenbergs kontakt
med tyske industri-
ledere og om hans
kontakter med den
tyske motstandsbe-
vegelsen. 

Ettersom dette er en
svensk bok, er det
lettest å få tak i den
ved å bestille den 
på nettstedet www.capris.no

Morten Hofstad: 
Eventyret om TERRA 
og de åtte små kommunene 
som dro til Wall Street 
for å bli rike
Hegnar Media 2008

Et sant mareritt
Hvem hadde trodd at en internasjonal
gjeldskrise skulle ramme kommune-
Norge og skape overskrifter over hele
verden? De fleste av oss visste knapt at
norske trauste kommuner spekulerte
på Wall Street. Terra Securities gikk
konkurs, og 75 medarbeidere måtte 
ut i nattemørket på grunn av affæren.
Denne historien tar for seg Terra-
affæren fra den spede begynnelse 
rundt 2001. Opprullingen avdekket 

en systemkrise i offentlige
kontrollorgan. Her er hele
historien om hvordan åtte
små kommuner tapte en
milliard kroner på vill
spekulasjon i amerikansk
gjeld. 

Selv om Terra-saken fikk
overveldende omtale i
norske medier, kan vi i
denne boken lese om 
de ukjente handlene,
kranglen i kulissene,
kommunenes grådig-

het og meglernes råsalg. Det som 
startet stille og forsiktig, innenfor
loven, men karusellen snurret fortere
og fortere. De kommunene som stilte
færrest spørsmål, ble pådyttet de 
merkeligste ting, til svimlende priser.
Men inntektene strømmet inn.
Konsernledelsen i Terra Gruppen, 
og 70 eierbanker, klappet i hendene.
Grådighet. Ordførerne grep begjærlig
alle forslag til hvordan de skulle tjene
mer, mer, mer. Nyheten ble til slutt
tema i den amerikanske valgkampen. 
I flere år fremover vil innbyggerne
måtte slite med oppvasken. 

Finans avisens journalist Morten
Hofstad ble belønnet med SKUP-prisen
for beste undersøkende journalistikk 
i 2007.
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Nils Johan Ringdal: 
Georg Valentin von Munthe 
af Morgenstiernes 
forunderlige liv og reiser
Aschehoug 2008

En spennende reise ut 
i den store verden
Georg Valentin von Morgenstierne er
en av våre internasjonalt mest aner-
kjente vitenskapsmenn, og en eventyrer
i pakt med den unge norske nasjonens
tradisjoner i 1920-årene. Nils Johan
Ringdals biografi er et imponerende
arbeid og en kulturhistorisk verdifull
utgivelse. Morgenstierne (1892–1978)
tilhørte en fremstående norsk embets-
mannsslekt. Han studerte sammenlig-
nende indo-europeisk språkvitenskap
og gjorde etter hvert banebrytende 
studier i indiske og iranske språk. 
Som professor i etterkrigstiden var 
han Norges ledende ekspert på India,
det nye Pakistan, Afghanistan og Iran.

Han kjente alle konger og ministre og
foretok mange reiser helt frem til 1974,
da det skjedde dramatiske regimeen-
dringer i både Iran og Afghanistan. 

Denne boken inneholder mye samtids-
politisk analyse, det meste sett med
hovedpersonens øyne. Samtidig gir den
et bilde av språk, geografi og religion
fra områder som i dag stadig er i nyhets-
bildet. Biografien inneholder dessuten
fotografier, språkkart og historiske kart.

Einar Øverenget: 
Livets øyeblikk
Aschehoug 2006

Hvem er du?
Hva slags person ønsker du å være?
Dette er blant de forhold Einar Øver -
enget, som har vært Nitimens husfilo-
sof i en årrekke, tar opp i denne lille
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boken, som gir leseren mye å tenke på.
Dette er en bok som har bred appell til
alle som søker ballast til å hanskes med
små og store ting i livet. Det kan være
en tilstand, som lykke eller angst, en
handling, en egenskap. 

Øverenget tar oss med på en eksisten-
siell reise. Med en muntlig og litt slent -
rende stil utfordrer han leseren til å
tenke over livet sitt, over hva det vil si 
å være menneske, og til å møte og takle
livets avgjørende øyeblikk. Det handler
om å velge seg selv og ta ansvaret for
sitt eget liv – å akseptere at man ikke
kan flykte fra sine livsbetingelser uten
samtidig å leve på en livsløgn.

Dette er hverdagsfilosofi for alle – det
handler om det nære og dagligdagse.

Jon Haarberg, Tone Selboe 
og Hans Erik Aarset:
Verdenslitteratur
Den vestlige tradisjonen
Universitetsforlaget 2007

Å lage et bibliotek
Vel kan det være at dette oppslagsver-
ket er uunnværlig for de som har vært
litteraturinteresserte hele livet, men det
kan godt vise seg å være en sann gull-
gruve for de som nettopp har oppdaget
bøkenes fantastiske verden. De som
nærmer seg AFP-alderen bør absolutt
starte innkjøpet av bøkene som skal

danne grunnstammen i det bibliotek 
en nybleven pensjonist gjerne drømmer
om. Her kan du nemlig – om du leser
boken som en tipsliste – få mange 
råd om bøker du kan lese. Bøker som
holder høy kvalitet. Denne boken inne-
holder ikke alle de beste forfatterne,
men det er mer enn nok for oss vanlige,
nysgjerrige bokjøpere. Men for all del:
Ikke la boken være en slags bibel fra det
litterære smakspoliti. Har du bestemt
deg for at du en gang i ditt liv skal lese
serien Isfolket av Margit Sandemo, bør
du absolutt gjøre det!

Verdenslitteratur presenterer hoved-
linjene og de viktigste verkene i 
vestens litteratur fra antikken til 2007.
Fremstillingen tar utgangspunkt i
sjangrenes utvikling og forener tverr-
estetiske, idéhistoriske og resepsjons-
historiske perspektiver på litteraturen.
Det gis fyldige introduksjoner til hver
epoke, og forfatterne gjør dypdykk i
noen eksemplariske tekster. Verket er
dessuren rikt illustrert.
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