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"Jag tycker mycket om Som om vi hade glömt. Inte minst är det en bok om mamma Inger, en ensamstående
undersköterska i hemtjänsten med två barn i en alldeles för liten lägenhet. Lågmält tecknar Poohl ett ovanligt
osentimentalt porträtt av en kvinna som stretar på utan åthävor. Så placerar sig Som om vi hade glömt på en
egen plats i den nya arbetarlitteraturens härad." - Åsa Linderborg, Aftonbladet
"Det här är en barndomsskildring helt i klass med de stora namnens. Daniel Poohl vet, precis som läsaren, att
minnet av varje barndomsplats där man en gång lekt är magiskt och han förmedlar det med briljans. Det är
skickligt skrivet, mycket skickligt." - Jusek-tidningen
När sommarlovet tar slut och femte klass börjar förändras Daniels liv för alltid. Han bor i en trång hyrestrea i
en dalsländsk bruksort med sin bror och ensamstående mamma. I husen gapar många av lägenheterna tomma
tills den dag flyktingar från det sönderfallande och krigshärjade Jugoslavien flyttar in. Daniel är lycklig över
de bra fotbollsspelare som kommer, men alla hans kamrater är inte lika glada. De kallar nykomlingarna
"äckliga blattar".

Uppväxtskildringen Som om vi hade glömt är en berättelse om utanförskap, klass och en pojkes sökande efter
en identitet i ett Sverige där flyktingförläggningar sätts i brand och där en kallblodig mördare riktar lasersiktet
mot invandrare.
Daniel Poohl (1981) är chefredaktör för den antirasistiska tidskriften Expo. Han har tidigare tillsammans med
Mikael Ekman skrivit boken Ut ur skuggan en kritisk granskning av Sverigedemokraterna (2010). Som om vi
hade glömt är hans skönlitterära debut. Den tilldelades Dalslands litteraturpris samt Pappers Kulturpris 2014.
En av de første erfaringene som ble gjort da rekruttering til studien startet, var at traumatiserte barn sjelden ble
henvist for behandling av traumer eller. Samme dag som arbeiderne rømte fra vaskehallen og ba om hjelp,
lukket Arbeidstilsynet saken og konkluderte med at alt var i orden hos Alnabru Bilvask og Bilpleie. Er du
personlig bruker, logger du inn med e-postadresse og selvvalgt passord. E-postadressen er ditt personlige
brukernavn. Er du ikke personlig bruker, logger du inn.
Etter én og en halv sesong i Groningen drar Alexander Sørloth til Danmark for nye utfordringer. Tiden hans i
Nederland ble ikke slik det 21 år gamle. Legge tak selv eller benytte takproffer? Hos Monier.no finner du det
meste av det du trenger å vite om tak. Noen ønsker å legge taket selv, men de fleste finner. Opel Rekord er en
bil vi trygt kan kalle folkebil. I flere tiår var den en velkjent del av den norske bilparken. Som nybil forsvant
Rekord i 1986 og nå. Flere selvmordsangrep i Teheran Verden Irans hovedstad Teheran rystes av flere
selvmordsangrep. Og landets nasjonalforsamling er under angrep. Passord må til, og på de fleste tjenester hvor
de er i bruk finnes det løsninger hvis man glemmer både brukernavn og passord. Men hva hvis du eller.
Artikkelen er lagt til i din leseliste. Onsdag morgen meldte inkassoselskapet Axactor til Oslo Børs at
styreleder Einar Greve har solgt 10,6 millioner. Kvinnens rolle i samfunnet. Særemne om kvinnens stilling i
samfunnet skrevet på bakgrunn av bøkene "Et dukkehjem" (Henrik Ibsen), "Senere, Lena", "Sitt eget liv.

