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»Bilder av en gåtfull verklighet«
SvD
»En helt underbar bok [...] helt befriad från vuxna, så förbaskat skönt! Och så vackert!«
M Magasin
»En fotoboksklassiker, med poetiska texter av Göran Tunström, har sett dagens ljus.«
DN.se
Under några somrar på åttiotalet arbetade fotografen Mikael Andersson på Johannesgården, en barnkoloni för
stockholmsbarn i Dalarna. Han hade alltid kameran med sig och de bilder han tog blev en tidlös berättelse om
lek, rädsla, mod, vänskap och kärlek som berör och får oss att minnas. De fångar barndomen just innan
vuxenlivet på allvar anmäler sig.
När fotografierna skulle ställas samman kontaktade Mikael Andersson författaren Göran Tunström, som blev
tagen av närheten och äktheten i dem. Han skrev texter till bilderna, men boken blev aldrig helt klar då. Efter
drygt två decennier har boken nu äntligen kommit ut. Med Göran Tunströms aldrig tidigare publicerade texter
är Barnmark en av de mest särpräglade fotoböcker som gjorts om barndomen och den svenska sommaren.
Sagt om Barnmark

»Skön poesi och suggestiva bilder av flydda somrar«
DA
»Det bilderna och texten har gemensamt är det fångade ögonblicket, sett ur barnets ögon«
TT Spektra
»Se bakåt blicka framåt från barndomslandet«
Sändraren
»Tidlös barndomsskildring«
FOTO
»Barnmark väcker minnen«
NORRKÖPINGS TIDNINGAR
»ett underbart material«
Borlänge Tidning
»En berättelse om barnbom och svensk sommar«
Västerviks-Tidningen
»en vacker bok full av nostalgi«
ICA Kuriren
»Anderssons bildpoesi och Tunströms textpoesi gör den här boken till en livsbejakande rapport från ett
gränsland- mellan barn och vuxen.«
www.omfotoboken.com
»Det är lite som att hitta en dammig bortglömd bok på nedersta hyllan i ett gammalt antikvariat och plötsligt
falla genom tiden«
www.hd.se
»Jag älskar Mikael Anderssons och Göran Tunströms poetiska fotobok«
barnkulturbloggen.blogspot.com
»bilder från ett sommarljuvt 80-tal [...] en tidlös skildring av lek, rädsla, mod, vänskap och kärlek«
DAGENS ARBETE
»en vacker, ögonblicksöppnande fotobok«
NWT
»fenomenalt bra«
MUDRIDE

Barnemark, også kalt småmark, er ikke farlig, men kan være svært plagsomt. Barnemark er svært smittsomt,
og man anbefaler derfor hele hustanden å behandle seg. Jeg har en datter på 7 år, som gjentatte ganger har hatt
småbarnsmark (OXYURIS). Hun våkner om kvelden med intens svie/kløe nedentil, men aller mest i tissen.

Smitter fort. Barnemark smitter lett mellom mennesker, så i tillegg til medikamentell behandling er god
hygiene viktig for å bli kvitt småmarken. Skolenes sangdag gikk av stabelen 5. mai, og hele skolen vår var
samlet i auditoriet. Flinke elever fra fjerde trinn ledet sangsamlingen: Aveline 4A, Kevin, Roksana. Ved
elevfravær, send sms til 41 71 61 12.
Begynn meldingen med GODLIA - mellomrom - klassekode - navn - beskjed. En melding kan for eksempel
se slik ut: Sykkeltrening på 4. trinn i lett snøvær, men humøret er på topp! Foto: Istockphoto. Helse;
Barnesykdommer; Her er de vanligste barnesykdommene. I løpet av barnehagealderen er det mange
smittsomme sykdommer som truer. November 2016 Mikrobiologisk prøvetaking.
Prøve Prøvetakingsteknikk Forsendelse Abscess Aseptisk teknikk.
Huddesinfeksjon med 0.5% Klorhexidin i 70% Grå stær er dels arvelig. Grå stær kan ikke bremses, og
behandlingen av grå stær er kirurgisk. Grå stær er den vanligste årsaken til blindhet blant barn. Norges største
bilpleienettsted for entusiaster. Forum om bilvask og polering for å oppnå den blankeste bilen.

