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Slumpens skördar?
Det oberäkneliga är alltid intressant. Slumpens skördar oförutsägbara. Eller är det så?
Jag tänker på detta när jag läser igenom sammanställningen över 2016 års utgivning
från Carlsson Bokförlag. Som vanligt har vi en ansenlig samling boktitlar som tar
upp mycket av vad vi människor ägnar oss åt. Och också som vanligt är vi på förlaget
stolta över de tungt vägande och viktiga böcker som vi producerar och utger. En
oändlig möda med ett oändligt antal arbetstimmar ligger nedgrävda i varje bok: från
författarna, lektörerna, förlagsredaktörerna, sättarna, formgivarna, korrekturläsarna,
tryckarna, binderiarbetarna. Och sedan från försäljarna, distributörerna, marknadsförarna, recensenterna för att slutligen hamna hos läsarna. Det är en lång kedja som
skall fungera.
Slumpen har kanske gjort att den vackra målningen på denna katalogs omslag också
är omslagsbild till en av de tyngsta böckerna i årets utgivning – Lena Johannessons
massiva »Fougstedts, familjen och sakligheten«. Far och son, Arvid och Erik, båda fina
konstnärer, hade båda sin ateljé i samma trappuppgång, just där förlaget har sin boning
sedan många år. Ateljén finns kvar, även om dessa två konstnärer inte längre lever,
men nu är de tillförsäkrade ett långt liv genom den nya boken.
Jag skulle kunna omnämna varje bok som återfinns i katalogen med några personliga
ord, men det är omöjligt. Valet av vilka böcker som utges är däremot inte slumpmässigt, utan de passar in i den profil som förlaget genom åren fått som utgivare av seriösa
böcker. Förlaget står helt obundet av andra intressen än att publicera de boktitlar som
mina medarbetare och jag som förläggare anser angelägna. Ofta är det små upplagor,
ibland större och några gånger blir det väldigt många upplagor. Bland våra författare
finns det många som har utkommit med många titlar här på förlaget, andra finns på
utgivningslistan för första gången.
Årets katalog har egentligen ingen uppställning ämnesmässigt eller alfabetiskt,
utan böckerna har fått sin alldeles egna ordningsföljd. Det är redaktören/formgivaren
Stina Kylhammars eget val, vilket jag också anser klokt. Vi vill ju att läsaren skall
titta på varje bok som ingår och därmed notera helheten och rikedomen. Därtill är de
flesta böckerna ämnesöverskridande.
Jag önskar er alla en god och uppiggande läsning.
Stockholm i september 2016

Trygve Carlsson
Bokförläggare

Stig Fredrikson

Boris Jeltsin
Reformatorn som inte nådde ända fram
Som Rysslands förste folkvalde president blev Boris Jeltsin den som skickade Sovjetstaten och Sovjetimperiet
i graven. Han var mer än den mediala, oftast negativa,
bilden av honom i väst. Han ville lägga grunden till ett
nytt demokratiskt samhälle, ibland med tvivelaktiga
metoder. Men han var orubbligt solidarisk med »den
lilla människan«. I boken följer vi Jeltsin från hans
barndom ända fram till posten som Rysslands mäktigaste man. Med sin unika inblick berättar Fredrikson
också om de dramatiska turerna kring Sovjetunionens
upplösning och maktskiftena i början av 1990-talet,
där Jeltsin i högsta grad var en nyckelfigur.
omslag simon molin
inbunden. isbn 978 91 7331 776 4

Martin Schori

Online Only
Allt du behöver veta för att bli
morgondagens journalist
Genom intervjuer med såväl branschproffs som digitala
stjärnor, exempel från både Sverige och utomlands, tips
och konkreta råd ger Martin Schori läsaren oumbärlig
hjälp. Man får t.ex. svar på frågor som: Hur hittar du
nyheterna i en helt digital värld? Hur presenterar du
dem? Hur ska du göra för att specialisera dig i en tid då
alla kan lite om allt? Även allt viktigare frågor som etik
och källkritik avhandlas. En bok för journaliststudenter
och arbetande journalister, men också för alla som är
intresserade av journalistik och medier. Och kanske till
och med vår demokrati.
grafisk form johannes molin
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 764 1

Ola Holmgren

Stickspår
Åtta skäl varför Bob Dylan borde
tilldelas Nobelpriset i litteratur
Vid 74 års ålder åker Bob Dylan över hela världen
med »The Never Ending Tours«. Han är en levande
musiklegend alltsedan tidigt 1960-tal. Här argumenteras för Dylans poetiska storhet genom åtta nedslag
i hans enorma sångkatalog. Ingenting är givet när det
gäller Dylan, Holmgren tillåter sig också själv att vara
subjektiv i sitt urval. Alla dessa låtar är outtakes, som
förr eller senare har dykt upp som piratutgåvor och alltså
inte på förhand gått igenom den »dylanska domstolen«.
Dessa låtar är stickspår i hans produktion, de finns
alltså inte från början på Dylans officiella album.
grafisk form johannes molin
inbunden. isbn 978 91 7331 744 3

Kajsa Sigvardsson / Foto Emil Malmborg

Att få tillbaka sin framtid
Att bli kroniskt sjuk och ändå bli frisk
Välskrivet och angeläget om en kronisk sjukdom, MS
(multipel skleros) som mot alla odds gick att bota
genom en omfattande och påfrestande behandling, en
resa som för Kajsa Sigvardsson tog mer än fyra år av
tvivel och hopp. Hon berättar sakligt om händelseförloppet med stamcellstransplantationen, vad den innebär rent fysiskt men också psykiskt för en ung mamma
och hennes nära och kära. »Hela mitt rum på avdelning
fyra är fullt av människor i vita kläder. Det är en läkare,
en undersköterska, två sjuksköterskor från avdelningen
och en från blodcentralen. Och så är det de små ljusröda
plastpåsarna med fem miljoner av mina stamceller.«
omslag simon molin
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 755 9

Lars Åke Augustsson

Dömd till döden
Dödsstraffet i går, i dag, i verkligheten
Hur ser det ut med dödsstraffet i världens länder? Lars
Åke Augustsson undersöker här olika kulturers och
religioners inställning och tillämpning, argument för
och emot dödsstraff liksom hur sätten att avrätta varierar mellan stater, tider och kulturer. Han ger också en
genomgång av bödelns roll, bakgrund och heder. Boken
börjar och slutar mycket personligt genom författarens
besök och återbesök hos dödsdömda i USA: en av hans
brevvänner sedan många år i dödscellen blir fri, en
avrättas efter många års överklagande. Och Augustsson
är med. Detta är en bred och kunnig genomgång av
de olika aspekterna av det mest omdiskuterade straffet.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 797 9

Dan Korn

Rasister det är vi allihopa
Vi tror att vi inte kan älska vår egen kultur eller vårt
land utan att detta är rasism, skriver Korn i sin bok.
Svenskar är inte särskilt rasistiska, däremot uppskattar
man konsensus. Alla skall hålla med varandra. Det gör
många av oss oförmögna att acceptera att alla inte är
som vi. Korn har fokus i vår svenska vardag men rör sig
över tid och rum, i teori och praktik, med både inblick
och välbehövligt avstånd. Rasismen i praktiken och i
litteratur, musik och teori. Han diskuterar mångkulturen ur olika aspekter och med en befriande förmåga
att vända på vanemässiga föreställningar. Han tar
också upp självföraktet hos oss själva liksom omvänd
rasism, opportunism och tvånget att vara korrekt.
omslag förlaget
dansk bindning. isbn 978 91 7331 747 4

Ulrika Nandra

De oanständiga
Det moderna Indiens sexuella revolution
»Våldtäkt är inte männens fel, det är tiden vi lever i«, sa en
barberare i Delhi apropå de ökande våldtäkterna i Indien.
Hederskulturen är stark och varje överträdelse utmanar gamla
värderingar. Ett par jeans, utsläppt hår ses av många som en
skymf som kan bestraffas med övergrepp eller påtvingat självmord. Ulrika Nandra som själv har ursprung i Indien skildrar
en brytpunkt mellan ett traditionellt och modernt samhälle
där en ökad självständighet hos kvinnor har ett högt pris.
omslag stine regild
dansk bindning. isbn 978 91 7331 752 8

Catarina Ericson-Roos

Ingen oförarglig sångerska
Dorothy Irving: Sångerska, pedagog, folkbildare
Hon vill inte synas själv, men hon har som sångpedagog hjälpt
fram många av våra musikaliska begåvningar. Denna bok är
berättelsen om en stark personlighet, en varm medmänniska
och en stor röst. Dorothy Irving har verkat i hela Norden och
haft stort inflytande i det svenska musiklivet. Hon var bl.a.
landets första professor i sång vid Lunds universitet. Irvings
långa väg och oförtröttliga arbete skildras här liksom de sammanhang och miljöer där hon lämnat bestående avtryck.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 788 9

Gunnela Westlander

Aktivist för mångfald och integration
Pionjären Mary Parker Follett
Hon var en pionjär i det demokratiska samhällsskapandet.
Mary Parker Follett (1868–1933) bröt sig som kvinna en egen
väg. Hon blev en betydelsefull demokratiaktivist i både handling och skrift och förespråkade mångfalden. Även för genusforskningen är hon viktig. I den här boken sätts fokus på
Folletts insikter i socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi, arbetsvetenskap m.m. Boken är en svensk introduktion till denna kvinnliga forskare och föregångskvinna.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 775 7

Tom Lundin, Ingemar Perup, Christer Åsberg (red.)

Alla tiders Uppsalaspex
Studentspexet är en livskraftig del av svensk underhållningskultur och har sitt ursprung i 1830-talets Uppsala. Ändå är
det här den första heltäckande boken om Uppsalaspexets historia och ursprung, avläggarna i Lund, Stockholm och Göteborg har redan fått sina historieskrivare. Spexet har utvecklats
från visor och lustspel i början via klassiska kungaspex under
1900-talet till de genomarbetade scenshower som framförs i
dag. Här har ett otal betydelsefulla namn skaffat erfarenhet,
däribland Tage Danielsson och Hatte Furuhagen.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 796 2

Bengt Lindroth

Väljarnas hämnd
Populism och nationalism i Norden
Norden har visat sig vara en särdeles fruktbar jordmån
för populistiska partier. I dag sitter i alla de nordiska
parlamenten människor från partier som vunnit röster
för att de gjort politik av misstro mot samhälls- och
kultureliten, eller för att de känner ärlig oro inför utvecklingen och ser sig själva som de enda som verkligen
tar tillvara folkets sanna intressen. Lindroth berättar
dessa nordiska partiers 20–30-åriga historia, jämför
deras position och inflytande i de olika länderna och
sätter in dem i sina sammanhang både i Europas och
Nordens historia. Jämförelserna med nazitiden liksom
med fascisterna är ofrånkomliga.
omslag johannes molin
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 749 8

Lars O. Kallings

Det passionerade sändebudet
Ett avgörande halvsekel för människans
kamp mot infektionssjukdomar
Lars Olof Kallings var under ett antal år särskilt sändebud för FN:s generalsekreterare med uppdrag att hålla
uppsikt över den hiv/aids-epidemi som drog fram över
världen. Boken handlar dock inte bara om detta, utan
främst om de omvälvande medicinska framsteg som
Kallings arbetat med i sextio år. Han har upplevt hur
nya, överraskande sjukdomar uppträtt – som hiv/aids,
sars och ebolafeber. Kallings skriver utifrån att själv ha
varit med, med överblick och erfarenhet. I boken följer
läsaren parallellt Kallings personliga resa och hälsotillståndets förändring både i Sverige och världen.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 746 7

Mattias Hessérus

Rätten till privatlivet
– och moralen bakom omoralen i svensk press
Författaren behandlar hur och varför föreställningen om
en fredad privatsfär förändras under 1900-talet i Sverige
och vilka effekter detta får på framför allt pressens
förhållande till den enskilde individen. Föreställningen
om den privata sfären växer sig starkare under perioden
1920–80, något som förklaras av en successiv förändring
från ett samhälle präglat av Gemeinschaftideologi till
ett präglat av Gesellschaftideologi. Författaren undersöker hur pressen har motiverat och försvarat intrång
i privatsfären. Utredningar har gjorts om »privatlivets
fred« men utan att utredarna kunnat hitta något rimligt
sätt att påtagligt stärka skyddet för den privata sfären.
omslag fredrik sandberg
inbunden. isbn 978 91 7331 724 5

Petter Inedahl

Glömda mord
Och andra försvunna brott
Mördare, spioner, tjuvar, smugglare och mordbrännare
finns det gott om i Stockholms många gånger mörka
historia. Några av dem blev rikskändisar, andra blänkte till i någon notis för att sedan för alltid försvinna ur
det allmänna medvetandet. I den här boken finner du
ett stort urval människor från stadens skuggsida. Materialet kommer ur olika arkiv, polisens, Stockholms
Stadsarkiv och Riksarkivet, och blandar djup tragik
med ofrivillig humor när världens sämste spion får sällskap av det hemliga sällskapet Erotikens Vänner. Vi
möter kallblodiga polismördare, en kriminell domare,
en falsk läkare – och många, många fler.
grafisk form simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 789 4

Anders Mathlein

Brevet som försvann
Vinst och förlust i e-postens tid
Bland e-post, sms och uppdateringar på sociala medier är ett handskrivet brev något av en raritet. Och
när elektronisk text ersätter brevet vissnar också vår
förmåga att skriva för hand. Här diskuteras de förändringar av skrivandet som den nya tekniken för med sig.
Det berättas också bl.a. om blyertspennans historia
och om dagbokens betydelse för August Strindberg.
I intervjuer bidrar ett antal välkända författare med
sin syn på skrivandet och verktygens roll. Bland andra Horace Engdahl, Lena Andersson, Jan Guillou och
Susanna Alakoski reflekterar över skillnaderna mellan
att skriva för hand, på maskin eller dator.
omslag stina kylhammar
inbunden. isbn 978 91 7331 770 2

Margareta Dubois Ingelson

Den store läsaren
Författaren, tänkaren, resenären
Algot Ruhe 1867–1944
»Jag kan inte se en tryckt lapp utan att börja läsa den.«
Algot Ruhe läste alltid och överallt, hemma och på resor, böcker och tidningar, brev och programblad. Han
jagade alltid kunskap, skrev massvis, artiklar och essäer.
Han var författare, resenär, översättare, introduktör,
tänkare. Han var och förblev vän med många av dåtidens kulturpersonligheter, inte minst Strindberg. Här
berättas och analyseras ett märkligt aktivt liv genom
efterlämnade brev och dagböcker, artiklar och böcker.
Ruhe brevväxlade med många av tidens betydande författare, där han ofta pläderade för »det modärna«.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 743 6

Birgitta Almgren

Dröm och verklighet
Stellan Arvidson – kärleken, dikten och politiken
Han var en röst, intellektuellt och politiskt, under en
stor del av 1900-talet. Stellan Arvidson (1902–97) var redan på tidigt 20-tal politiskt aktiv i Lund och tillhörde
grundarna av Clarté. Han var poet och Thorildkännare.
Hela livet stod Arvidson och Tage Erlander varandra
nära, vilket hade betydelse för att Arvidson blev riksdagsman, skolutredare m.m. Denna biografi tar upp
inte bara hans politiska verksamhet utan också det nära
samarbetet med hans andra hustru Britta, som var lika
progressiv, liksom personliga brev, tankar om familjen
och vardagens dramatik. En del av berättelsen handlar
dessutom om hans kontroversiella relation till DDR.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 787 0

Sture Packalén

Tysk litteratur
Från Hildebrandssången till Kanak Sprak
Detta är den första översiktliga framställningen på
svenska över hela den tyska litteraturen. Boken presenterar litteraturens utveckling under tolvhundra år. Den
vill förmedla det litterära tyska kulturarvet, men också
ge en inblick i den moderna och allra senaste tyska
litteraturen. Huvudvikten ligger på litteraturen från
slutet av 1700-talet fram till och med våra dagar. Sture
Packalén belyser och förklarar tidsbakgrund, litterära
sammanhang, begrepp, strömningar och verkens innehåll på ett åskådligt sätt. Tysk litteratur är en lättläst
och uppslagsrik guidebok för alla som vill orientera sig
i det mångfasetterade tyskspråkiga litteraturlandskapet.
omslag simon molin
inbunden. isbn 978 91 7331 793 1

Per Eklund

Trolleri – som konst och kultur
»Trolleri som konst och kultur« förklarar trollerikonstens historia och utveckling. Författaren berättar om
de trollerikonstnärer, kvinnor och män, som kom att
använda det oförklarliga för att underhålla en hel värld.
Boken skildrar hur historien formade dessa artister liksom trollerikonsterna som fick det omöjliga att verka
möjligt. Här visas att trollerikonstens kulturella påverkan genom historien varit minst lika betydelsefull som
övriga konstarters och kulturyttringars, trots att den
verkat utifrån andra förutsättningar och ofta betraktats med oblida ögon. I detta välillustrerade verk ger
oss Per Eklund en storslagen historia som hitintills
saknats på svensk botten.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 771 9

Maria Bernström / Förord Bengt af Klintberg

Följa John
En mångsysslares livsresa
Han gick sin egen väg, som varken var rak eller förutsägbar.
John Bernström (1903–89) hade aldrig en fast anställning.
Ibland levde han spartanskt, ibland på stora slott. Han prövade livet som artist, blev lovande stumfilmsstjärna i Paris,
prövade att teckna. Han blev ledande kännare av huggormen,
han skrev en välkänd bok om spelkort. Han levde sitt liv helt
på egna premisser utan att snegla på kutym eller tradition.
Hans avlägsna släkting berättar här hans fängslande historia.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 800 6

Hans Möller

Jaget vaknar och förvandlar världen
Pisa-studierna har visat att den svenska skolan försämrats.
Möller hävdar här att skolan behöver frigöras och läggas i
föräldrarnas, elevernas och lärarnas händer. De enskilda barnens bästa måste stå i centrum. Vägledande för Möller är idén
om människan och hennes utvecklingsmöjligheter och hur
pedagogiken i dagens skola ska kunna bidra till en sant mänsklig utveckling. Författaren undersöker bl.a. personlighetstankarna i antroposofin. Här möter pedagogiska pionjärer
som Emilia Fogelklou, Ellen Key och Rudolf Steiner.
omslag förlaget
inbunden. isbn 978 91 7331 751 1

Magdalena Ribbing, Karsten Thurfjell (red.)

Gastronomisk kalender 2017
Det goda samtalet
Det är i maten kulturerna möts och det är i måltiden som den
gränsöverskridande gemenskapen uppstår. Måltiden har alltid
spelat en ceremoniellt viktig roll, precis som drycken, vad som
än finns i bägaren. I denna femtiosjunde upplaga av gastronomisk kalender skrivs om berömd och gränsöverskridande
operamat; om en rätt som finns i alla kulturer: kåldolmen; här
berättar framstående krögare om när matkulturer korsats på
ett oförutsägbart sätt.
grafisk form stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 795 5

Maith Håkansson

Kap Verde
Guds smulor i Atlanten
När Gud skapat världen torkade han sina händer, men slarvade så att några smulor föll ner i Atlanten, och så föddes Kap
Verde. Så säger legenden. Den här kärleksfulla skildringen av
de nio bebodda öarna i ögruppen Kap Verde består inte bara
av nyttiga turisttips. Boken ger också en bred skildring av befolkning, natur, historia och av dagens samhälle. Det här är
den första svenska boken för besökare till detta säregna land.
Ett besök leder gärna till fler och riskerar att bli en passion.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 762 7

Sten Rentzhog

Tänk i tid
Se framåt genom att blicka bakåt, ny upplaga
Detta är en plädering för historieämnets nödvändighet. Nästan
allt omkring oss, till och med vi själva med våra medfödda
egenskaper och inlärda beteenden, har till stor del formats av
det förflutna. Våra egna tankar och handlingar är beroende av
människor och händelser före vår tid. Författaren avser med
historia alla typer av historia oavsett ämnesrubricering. Han
skriver med överblick, kunskap och engagemang. En fantastisk plädering för historiens användbarhet och nytta för alla.
omslag simon molin
pocket. isbn 978 91 7331 806 8

Oscar Öquist

Konsten att hålla i rodret
Om rektors och andra ledares roll och arbete
Förväntningarna på vad en rektor eller annan ledare ska uträtta
är många och motstridiga. Skolledare har en utsatt roll i dagens samhälle. Oscar Öquist hävdar att rektors huvuduppgift
är att vara ledare, inte främst pedagog. Därför bör rektors
professionella utveckling se annorlunda ut än lärarnas. Denna
boks sex korta avsnitt behandlar teman som är viktiga för att
leda en skola på ett sätt som möjliggör för alla medarbetare –
elever, lärare och övrig personal – att växa och utvecklas.
omslag stina kylhammar
dansk bindning. isbn 978 91 7331 761 0

Jan Berggren

Tullarnas Stockholm
Då staden var omringad av tullar
»Innanför tullarna« säger vi utan att tänka närmare på saken.
Vid Danvikstull, Hornstull, Skanstull, Roslagstull och Norrtull har det stått vakter och kontrollerat alla som passerat
med eller utan varor att förtulla. Man tror att tullverksamhet bedrevs redan före stadens grundande på 1200-talet. I
den ålderstigna tullinrättningen har många tjänstgjort under
seklerna. Frapperande är de många författare som haft sitt levebröd från tullarbetet. En av dem var Carl Michael Bellman.
grafisk form bo herlin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 792 4

Eva Malm

Handen som handling
Om kultur och bildning
Det är alltför lätt att glömma bort eller grovt undervärdera
handens betydelse och övervärdera hjärnans. Det bästa är en
förening av hjärnans och handens viktiga roller men skolan
har i stort sett tappat bort vad den har handen att tacka för,
menar författaren. Hon skriver om filosofi och handens roll i
den, om handens roll i olika kulturer, vad handen symboliserar.
Här finns namn som Goethe och Steiner, Edith Södergran och
Paul Valéry, Immanuel Kant och Octavio Paz.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 750 4

Lena Johannesson

Fougstedts
Familjen och sakligheten
Arvid Fougstedt (1888–1949) och Erik Wessel Fougstedt
(1915–90) är två av landets erkända, men mindre uppmärksammade konstnärer. Ändå är de bland de mest
representerade i våra främsta museisamlingar. Konstvetaren Lena Johannesson har forskat i de bådas karriärer och i deras nog så komplicerade familjesituation.
I sin innehållsrika, rikt illustrerade konstbok gör hon
dessutom en utblick både till den svenska och den
internationella konstscenen. Samtidigt skriver Johannesson parallellt något av en kvinnohistoria genom
de starka och kreativa kvinnor som fanns inom Fougstedts krets. Ett pionjärarbete.
grafisk form johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 784 9

Bengt af Klintberg

Byta namn?
800 efternamnsförslag med kommentarer
Seback, kanske? Eller Gryckman? I denna bok finns
ytterligare 798 efternamn att välja bland för dem som
funderar på att byta ut sitt gamla efternamn. Vi får
också en bakgrund till namnen, ofta med deras geografiska anknytning. Bengt af Klintberg, en av landets
främsta kännare av folkliv och folkliga traditioner, har
här omsorgsfullt valt ut namn som har en betydelse, till
skillnad från de namnförslag som tas fram av Namnenheten på Patent- och registreringsverket via dator.
Dessutom bjuder författaren på en historik över namnbruket genom historien. Släktnamn är en betydelsefull
del av vår kulturhistoria.
omslag johannes molin
inbunden. isbn 978 91 7331 798 6

Nils Billing

De dödas bok
Den fornegyptiska dödsboken
i översättning och kommentar
I »De dödas bok« nedtecknade epyptierna för flera tusen
år sedan vad en människa ansågs behöva känna till inför sin resa till de dödas rike. Textsamlingen hör till de
mest kända verken ur Egyptens gravlitteratur. Nu föreligger den för första gången i svensk översättning från de
fornegyptiska originaltexterna, därtill med innehållsliga
kommentarer av egyptologen och religionshistorikern
Nils Billing. En inledning ger bakgrunden till bokens
uppkomst och dess roll i det samtida egyptiska samhället, samt varför den i västerlandet fortfarande väcker en
sådan nyfikenhet i mötet med forntidens tankevärld.
omslag petter antonisen / per-erik nilsson
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 739 9

Karin M. Ekström, Håkan Jönsson

På resa i matlandet
Den kulinariska turismen är en bransch i tillväxt.
Svenska regioner satsar medvetet på att bli attraktiva
alternativ till Provence eller Toscana. Men dit är vägen
krokig. I boken möter vi entreprenörer som ägnar livet
åt att driva kulinariska besöksmål. Vi får besöka ett
trettiotal platser, där de drivande personerna intervjuas
för att få fram vad som egentligen driver dem. Här
finns också matfestivaler och kocktävlingar. Det blir
till en annorlunda resa utefter motorvägar, till skogsoch slättbygder, slott och enkla stugor. De ekonomiska
förutsättningarna varierar men engagemanget är gemensamt. Författarna lyfter fram hur nya perspektiv
växer fram i landet av både ekonomisk och kulturell art.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 745 0

Anita Limare

Kokotternas Paris
Det galanta Parislivet och dubbelmoralen
Kokotterna och kurtisanerna i Paris var kärlekshandelns
äventyrerskor som agerade på en rå marknad, många
gånger romantiserad i franskt måleri och i 1800-talsromanen, från Balzac till Dumas, bröderna Goncourt
och Émile Zola. Här bjuds läsaren in till en tid då
den parisiska halvvärlden, le demi-monde, blomstrade.
Anita Limare berättar levande och initierat i denna annorlunda historia om 1800-talets Paris, om bordellerna,
om prostitutionen i alla dess former, om kurtisaner och
kokotter på alla nivåer – från de mest utsatta, utstötta
på gatan i fattiga kvarter upp till aristokraternas och
kejsar Napoleon III:s salonger.
grafisk form stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 748 1

Erling Bjurström

Det moderna smakspelet
Tid, smak, mode
Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att förhålla sig till och tänka kring smak. Detta
är utgångspunkten för Erling Bjurströms förståelse av
det moderna smakspelet. I boken ger han nya perspektiv på smakens natur, samtidigt som han väver samman
kultur- och samhällsvetenskapliga, filosofiska, estetiska
och historiska synsätt på smak med varandra. Finns
det objektiva smakregler? Numera blandas god och
dålig smak, liksom hög och låg kultur, med varandra
på sätt som ger sken av att gränserna mellan dem är
utplånade, men som snarare handlar om att urskilja
dessa gränser på nya och mer komplexa sätt än tidigare.
omslag stina kylhammar
dansk bindning. isbn 978 91 7331 704 7

Ingrid Börge

En kyss under halvparasiten
med mera
I denna lilla finurliga volym samlas femton berättelser om allt
mellan himmel och jord. Vi läser bl.a. om misteln, om zebrans
randighet, uppochnedvända träd och glasögonens uppfinnare,
om labyrintens historia, om hur man distraherar dystra tankar,
om BIC-pennans sextioårsjubileum och om konstnären Leonard Henrik Roos som år 1827 blev uppäten av en boaorm. Det
är en samling personliga texter med faktabakgrund, fylld av
kuriosa och underfundigheter.
grafisk form stina kylhammar
häftad. illustrerad. isbn 978 91 7331 742 9

Stefan Björklund

Frihet, makt och moral
John Locke och Immanuel Kant
Det må vara länge sedan upplysningsfilosofin var på alla samhällsdebattörers läppar, men dess företrädare har fortfarande
mycket att lära oss. John Locke och Immanuel Kant hade
ett intellektuellt synsätt som är tidlöst. Liksom dem anser
Björklund att varje medborgare har en rättighet att delta i det
politiska samtalet, ett ansvar för politiken och därmed en skyldighet att påverka den. Denna bok är den sista i en serie på tre
som lyfter fram den klassiska upplysningsfilosofin.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 773 3

Else-Britt Kjellqvist

I namn av kärlek
Om ondska, skam, erotik, konst och mystik
Ondska är inte bara frånvaron av det goda, utan en kraft i
sig, en företeelse som vi medvetet måste hindra från att invadera våra psyken och vår tillvaro. Det hävdar poeten och
psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvist. Hon berättar om hur
olika poeter och psykoanalytiker har behandlat ondskans och
kärlekens fenomen. Här behandlas sådant som dold ondska,
förklädd djävul, farlig oskuld, psykopati, ondska och trauma
och den älskvärda narcissisten.
omslag ellinor ölander
inbunden. isbn 978 91 7331 763 4

Britt Johansson

Lära om livet
Kunskapsresa i vård, utbildning och forskning
En viktig bok om hur politiska beslut har påverkat vården
under de senaste 70–80 åren. Fokus läggs på utbildningen av
sjuksköterskor och i förlängningen patientens välbefinnande.
Hur blev det för lärarna/utbildarna inom vårdsamhället och
hur hanterar vetenskapssamhället de stora förändringarna?
Professor Britt Johansson beskriver sin egen personliga bana
från byskolan på landet till professor vid sjuksköterskeutbildning och arbetare inom vården.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad.. isbn 978 91 7331 780 1

Barbro O’Connor, Svenska Röda Korset

Du kunde ha varit jag
Berättelser och ögonblicksbilder
från samtal med traumatiserade flyktingar
De sanna berättelser som återges i den här boken går
inte att slå ifrån sig. De som skildrar sina erfarenheter
av tortyr och svåra flyktupplevelser har kommit till
Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och
torterade. Barbro O’Connor är leg. psykolog och har
arbetat som samtalsterapeut och verksamhetschef på
Röda Korset i Malmö de senaste 26 åren. Här låter hon
läsaren ta del av några av alla livsöden hon mött. Hon
ställer raka frågor och får raka svar. Boken låter oss
se den enskilda människan bakom alla rapporter och
nyhetsinslag om flyktingar. Det är skakande läsning.
omslag stina kylhammar
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 767 2

Barbro Lundin

Vilken match! Vilket tempo!
Fotbollens språk i media
En fotbollstokig kvinnlig språkvetare tar sig här an
fotbollen utifrån sina utgångspunkter. Hon skriver om
bildspråk, ordlekar och allusioner; hon förhåller sig
till genusperspektiv och till hur språket har utvecklats
sedan sportreferaten började dyka upp på 1920-talet.
Iakttagelserna i boken bygger på tidningsmaterial från
1900-talets början fram till modern tid. Hon återger
många exempel och refererar själv de stora sportjournalisterna fram till dagens män och kvinnor som skriver
om kvinnor och män på den gröna mattan. Boken
avslutas med ett antal goda exempel på krönikor och
artiklar om fotboll med välkända namn.
omslag stina kylhammar
dansk bindning. isbn 978 91 7331 778 8

Stefan Bohman, Erik Höök, Camilla Larsson

Vänner och fiender
Människor runt Strindberg
Historia genom personers öden. Det är grunden för denna bok, med August Strindberg som mittpunkt. Runt
honom kretsade ett imponerande galleri av konstnärer,
politiker, författare, journalister, präster, musiker och
andra. En del blev ovänner till August, andra nära
vänner. Här finns Henrik Ibsen och Anna Branting,
Albert Engström och Ellen Key, Richard Wagner och
Selma Lagerlöf, Dagny Juel och Edvard Munch, Friedrich Nietzsche och Carl Larsson med flera. Genom
deras relationer till Strindberg ges ett bredare perspektiv på Strindberg själv och hans roll som svensk och
europeisk intellektuell.
grafisk form stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 741 2

Anders Törnvall / Företal Thorsten Cars

Korruptionens vägar
Mutor, människor och moral
Dagligen rapporteras om nya korruptionsskandaler –
bland regeringschefer, inom idrott, näringsliv, förvaltning och bostadsmarknad. Brotten är diskreta till sin
natur. De båda aktörerna, givaren och tagaren av mutan,
har samma intresse av att inget ska bli känt av någon
utomstående. Anders Törnvall lyfter här fram moralens
betydelse genom att fokusera på korruptionens offer.
Dessa försvinner lätt ur sikte när det handlar om något
annat än mord, stöld eller bedrägerier där de drabbade
ofta blir föremål för avsevärd publicitet och medkänsla.
Törnvall ger också en internationell översikt över olika
länder där korruptionsbrott behandlas på skilda vis.
omslag simon molin
dansk bindning. isbn 978 91 7331 758 0

Lars Vargö

Det olyckliga århundradet
När Öst och Väst möttes
Östasiens moderna historia har karaktäriserats av våldsamma mellanstatliga konflikter. Åren 1840–1940 kan
beskrivas som Östasiens olyckliga århundrade. Aggressivitet och arrogans från de västerländska staterna var
legio och det mesta som skedde var onödigt. Japans roll
var stor och diskutabel. Lars Vargö berättar insiktsfullt
de hundra årens historia med dels Kina, Korea och
Japan inblandade, dels stormakter som Storbritannien,
Frankrike, Ryssland och Tyskland, senare också USA.
Vargö gör en översikt och analyserar de olika aktörernas motiv och gärning med klar blick. Det är en
historia som tidigare inte har skrivits på svenska.
omslag petter antonisen
inbunden. isbn 978 91 7331 759 7

Gunilla Lundahl

Kandells lek och allvar
John och Ulla Kandell formade kring sig själva tre hem
som blev experimentverkstäder för deras arbete med
arkitektur, textil, möbler, måleri, glas, rumsgestaltning
och trädgård. Ulla debuterade sent men införlivades
snabbt i de ledande konstindustrimuseernas samlingar.
Johan var från början uppskattad och beundrad för
sina eleganta, strama inredningar och hantverksmöbler. Det lekfulla uppbrottet ur den samtida estetiken
inleddes på 1980-talet med en serie skåp och stolar –
ett skärpt hantverk, fri form, glimrande färg. En del
av verken översattes till industriform, så förebildligt att
stolen Camilla och hyllan Pilaster hamnade både på
frimärken och på omslaget till telefonkatalogen.
grafisk form johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 779 5

Karin Wallin

Venedig
Intryck från Öst till Väst
Staden är underskön, osannolik och lovprisad i alla
tonarter. Men skönheten, den mångbesjungna, är ständigt hotad. Nu av att slukas av vattnet. Venedig har
också ett långt förflutet som handelsstad. Sidenvägen
började och slutade i Venedig. Rikedomar hemfördes
– praktfulla textilier, storslagna konstverk och ädla
stenar. I denna engagerade bok djupdyker författaren
i konstens Venedig, historien berättas på nytt men
med annat perspektiv. Hemvant reser och vistas Karin
Wallin i all konst som smyckar utsidor och insidor och
berättar om en historia och relationer som ger ett annat
ljus åt det man beser.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 774 0

Anders Bodin

Helgo Zettervalls arkitektur
Han var en av de största svenska arkitekterna. Professor,
kulturpersonlighet, en man i staten. Helgo Zettervall
(1837–1907) är nog mest känd för sina kyrkobyggen och
omfattande kyrkorenoveringar men ritade även offentliga byggnader, villor och boställen. Denna bok är uppdelad i fyra volymer, omslutna av en vacker kassett med
skisser, akvareller och fotografier. I den första volymen
ges en allmän inledning, i den andra behandlas kyrkobyggena, i den tredje de offentliga byggnaderna, i den
fjärde villor och boställen. Ett storslaget verk över en
arkitekts livsgärning och likaså ett livsverk av den
sentida kollegan Anders Bodin, författaren till detta
omfattande verk som arbetats fram under decennier.
grafisk form masamichi fukuda
häftad, i kassett. illustrerad. isbn 978 91 7331 785 6

Anders Björklund

Hövdingens totempåle
Om konsten att utbyta gåvor
En ståtlig totempåle hamnar på ett svenskt museum.
Den kommer från en indianstam i Kanada. Nästan
hundra år senare lämnas den tillbaka. Hur allt gick till
och vad som blev totempålens slutliga öde berättar tidigare chefen för Etnografiska museet Anders Björklund,
med många överraskande inslag. Här möter vi 1800talets Kanada, med europeiska invandrare och indianer.
Totempålens religiösa betydelse förklaras. Samtidigt
förmedlas kulturhistoria, det europeiska perspektivet
på kultföremål från andra kulturer etc. Även de allt
oftare aktualiserade kraven om att återlämna föremålen, och totempålen, diskuteras.
grafisk form kerstin kåverud
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 740 5

Eivor Martinus

I går sjöng näktergalen
En berättelse om kärlek och alzheimer
»Igår sjöng näktergalen« handlar om att leva med döden i
farstun. När författaren och översättaren Eivor Martinus
man Derek fick sin alzheimerdiagnos rasade inte hela hans
värld samman. Musik, vänner och familjens kärlek gjorde det
möjligt för honom att fortsätta leva ett någorlunda normalt
liv under flera år. Trots ämnet så är det inte en deprimerande
berättelse. Det är en bok som säger lika mycket om kärlekens
och glädjens kraft som om sjukdomens destruktivitet.
omslag simon molin
inbunden. isbn 978 91 7331 802 0

Anders Björnsson

Björnsson själv
Otrons artiklar
Den välkände publicisten, historikern och översättaren Anders
Björnsson skriver här insiktsfullt om humanistiska värderingar,
otro och vetenskap, om Weber och den kaotiska människan,
om staden som mötesplats. Han skriver lärt om lärdom och
historiens roll. Filosofer, skönlitterära författare, historiker och
samhällsvetare diskuteras. Humanismen, historien, det publicistiska uppdraget och engagemanget går som röda trådar
genom Björnssons texter.
grafisk form stina kylhammar
inbunden. isbn 978 91 7331 786 3

Vilhelm Moberg

I vapenrock och linnebyxor
Under Gustav V:s och Per Albins beskydd
Värnpliktige Moberg satt i arresten. Året var 1921, han gjorde
militärtjänstgöring i Växjö, var uttråkad och frustrerad och
använde tiden till att skriva sin allra första bok, »I vapenrock
och linnebyxor«. Här gjorde han upp med strikta officerare
och gav sin mening om livet i armén. För honom som pacifist
och rebell var militären helt fel plats. Boken utges i faksimil
med förord av Ingrid Nettervik och utges i samarbete med
Vilhem Moberg-Sällskapet.
omslag ellinor ölander
inbunden. isbn 978 91 7331 804 4

Gunilla Halldén

Ett hem av solsken
Disa Beijer och barnträdgården som arena för socialt arbete
En bok om Moster Disa. Det var så hon kallades av alla i kvarteret i Birkastan i Stockholm där hon bodde och arbetade. Disa
Beijer (1876–1961) var pionjär inom barnomsorgen i Sverige.
I Stockholm grundade hon en kindergarten där barnen skulle
växa upp kärleksfullt skötta som små plantor. Kadaverdisciplin var henne fjärran – ändå skedde detta under de första decennierna av 1900-talet, då många ansåg att de små plantorna
i stället skulle tuktas.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 803 7

Ebbe Schön / Illustrationer Håkan Ljung

Mat, dryck och magi
Vi behöver magin. Den behövde man förr när man
plockade gula blommor för att bota gulsot. Vi behöver
den i dag när vi provar på den ena dieten efter den andra.
Magin hjälper oss att uthärda och behålla hoppet. Det
magiska tänkandet ger tillförsikt och bidrar till att
man inte tappar fotfästet. Det kan ha samma funktion
som religionen. I kapitel som »Magiska måltider« och
»Trolldom för bröd« berättar den välkände folklivsforskaren Ebbe Schön om våra nedärvda seder med magin
och maten/drycken i fokus. Det handlar om magi som
på ett antingen positivt eller negativt sätt påverkar
födan, men även magi där maten och drycken i sig
själva utgör trolldomsmedel.
omslag ellinor ölander
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 801 3

Tobbe Petterson, Wilhelm Agrell (red.)

Övervakning och integritet
Teknik, skydd och aktörer
i det nya kontrollandskapet
Ett alltmer aktuellt ämne med ständigt nya fakta och
infallsvinklar. Här är inte längre fråga om övervakningskameror utan om hur medborgarna följs och registreras via sensorer i telefonen, bilen, kreditkort, internetbanken. Utan större problem kan någon kartlägga var
en individ finns, ekonomin, hälsotillståndet etc. De
tekniska möjligheterna finns. Edward Snowden pekade
på det praktiskt möjliga. I boken skriver en rad forskare
utifrån olika aspekter om övervakning och integritet.
Om hot och mer positiva sidor. Lagstiftningen berörs,
liksom vilka aktörer som finns.
grafisk form simon molin
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 754 2

Mats Holmberg / Illustrationer Håkan Ljung

Det osar
Dagsverser för alla tider
Ett urval av Mats Holmbergs uppskattade dagsverser
på DN:s Namn & Nytt-sida. Det är ögonblickets formuleringar som snabbt, skarpt och överraskande blir
en kommentar till tidens oupphörliga gång. Stort och
smått blandas: världspolitiskt med frukostens utbud,
Melodifestivalen med krig, död med prinsessfödslar.
I den legendariske föregångaren Alf Henriksons anda
formulerar Holmberg den ena välfunna sanningen i
skön form efter den andra. För övrigt har Holmberg
belönats med Henriksons uppskattade pris för sin
formuleringskonst. Mats Holmberg avled våren 2016,
men hann färdigställa manus till boken.
grafisk form martisa vasqués holmberg
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 782 5

Owe Ronström

Öar och öighet
Introduktion till östudier
Öar är en typ av plats, en typ av fenomen. Öar har
»öats« genom att tillskrivas särskilda egenskaper. Här
tecknas en bild av vad öar är, hur de gestaltas och representeras i västerländsk kultur. Själva tecknet ö med
cirkeln och de två punkterna blir en symbol för det
avgränsade, sammanhängande och enhetliga. Punkterna kan stå för det positiva, småskaligheten, gemenskapen – det som gör öar till utopiska paradis. Eller för
det negativa, den inskränkthet och tristess som knutits
till öar, de fängelser och hemskheter som gjort vissa
öar till helveten. Ronström hämtar exempel från hela
världens öar i denna första svenska bok i östudier.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 790 0

Erik Åsard, Dag Blanck,
Jonas Björk, Wilhelm Agrell

Det blågula stjärnbaneret
USA:s närvaro och inflytande i Sverige
Sverige anses som det mest amerikaniserade samhället
i Europa. I boken visar de mycket kompetenta skribenterna/forskarna att Sverige i många avseenden visst
är amerikaniserat, men här finns ofta också en »antiamerikanism«. Det är även stor skillnad mellan vad vi
är i dag och vad vi var 1945 eller 1985. I boken analyseras svenska uppfattningar om USA under 200 år:
akademiska influenser från Amerika, amerikansk film
och tv i landet, amerikanska mediers betydelse, säkerhetsrelationer genom åren, Vietnam- och Irakkrigens
betydelse, om hur den svenska politiken påverkats etc.
omslag simon molin
dansk bindning. isbn 978 91 7331 760 3

Johan Erlandsson

Desertörerna
»Det är fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med om galenskaperna i Vietnam.« Så
säger en av de fyra första desertörerna från USA:s Vietnamkrig, Craig Anderson, när han anlände till Arlanda
i december 1967. Under åren runt decennieskiftet 1960/
1970 kom ungefär åttahundra amerikanska desertörer
och vapenvägrare till Sverige. Johan Erlandsson har
spårat upp dem, lyssnat till deras historier – om mod
och djärvhet men också om utsatthet, ensamhet och ett
annat, oskyldigare Sverige. »De flydde ett orättfärdigt
krig och ett Amerika som aldrig skulle förlåta dem«,
skriver Johan Erlandsson. Här är rörande mänskliga
öden och en annan tidshistoria.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 772 6

Linus Hagström, Niklas Bremberg,
Arita Holmberg (red.)

Att forska
Praktiker och roller inom samhällsvetenskapen
Om hur det är att forska och vara forskare. Skribenterna är statsvetare från olika institutioner i landet och
boken bör intressera de flesta av samhällsvetenskaperna
liksom humanisterna. Varje skribent utgår från egna
erfarenheter och därmed blir bidragen också konkreta.
Under tre avdelningsrubriker skriver forskare om alla
aspekter som är grundläggande för verksamma inom
akademien i handledning av doktorander; forskningsproblem; teori; vetenskaplig metod; forskningens frihet; att bli publicerad; lärarrollen; att förmedla forskning; policyskapande och kön/genus.
omslag simon molin
häftad. isbn 978 91 7331 769 6

Owe Gustafson

Minnesluckor
En ny, underfundig och träffande bok av konstnären
och tecknaren Owe Gustafson, vars teckningar av barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter känns
igen av en majoritet av landets befolkning. I den nya
boken kombineras en bild med ett bevingat ord, båda
skapelser av Owe Gustafson själv. Ett par smakprov:
»Jag såg på tv en dokumentärfilm om tre kinesiska kalligrafer. Alla tre var över hundra år gamla. Hela livet
hade de målat ett och samma motiv, om och om igen.
En groda, en slända och en lotusblomma. När jag fyllt
åttio, sa den äldste av dem, tyckte jag plötsligt att det
började lossna.« »Åke, fem år, kan räkna till tvåhundraarton. Sen blir det för svårt, säger han, bekymrad.«
grafisk form owe gustafson / stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 794 8

Mats Krantz / Företal Olle Svenning

Den franske Tigern
En biografi över Georges Clemenceau
Han var liberal och utbildad läkare men inte verksam
som sådan. Georges Clemenceau blev i stället ett stort
namn inom politiken. »Den franske Tigern« besökte
orädd soldaterna i skyttegravarna, och utsågs till premiärminister under första världskriget. Då var han 76 år
gammal. Clemenceau hade ett brett kulturintresse, var
publicist, journalist och hela livet vän med konstnären
Monet, han deltog i det litterära livet med Proust och
Anatole France. Han var alltid en kraft i samhället, även
om han aldrig blev president. Detta är den första svenska
biografin över denne franske politiker som var väl känd
av både Hjalmar Branting och liberalen Karl Staaff.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 768 9

Elisabet Stavenow-Hidemark, Ingela Broström

Johan Norman
Tapettryckare i 1700-talets Stockholm
Johan Norman (1744–1808) var hovleverantör av tapeter
till Drottningholms slott. Hans tapeter fanns också
på herrgårdar och hos borgare och bönder. Nu kan vi
presentera en tidigare nästan okänd tapettryckare med
en hel produktion där originalfärgerna är bevarade: ett
fynd i svensk tapethistoria, en sensation i konst- och
hantverksvärlden. Helt nya mönster, med blommor och
ränder som inte blekts eller missfärgats av dagsljus.
Tapeterna är alla signerade Johan Norman, som ledde
Stockholms mest produktiva tapetfabrik med landets
högst värderade produkter. Boken handlar om hans liv
och framgångsrika verksamhet.
grafisk form petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 783 2

Håkan Jorikson

I skuggan av Andrée
och Nordenskiöld
Polarresenären och zoologen Axel Ohlin – en biografi
Han prövade familjens och vännernas tålamod mycket
hårt. Men varken alkohol eller fordringsägare kunde
knäcka honom, alltid kom han på fötter igen. Här
följer vi polarforskaren Axel Ohlin (1867–1903) på valjakt i Norra Ishavet, på exkursioner i Eldslandet, på
Sveriges första Antarktisexpedition och i efterforskning
av försvunna polarresenärer kring Grönland och Svalbard. Ohlin ansågs på sin tid vara en av de främsta
bland landets zoologer. Han var också en av de mest
beresta i polarvärlden. Detta är ett stycke svensk polarhistoria med utgångspunkt från Axel Ohlin.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 791 7

Conny Svensson

Plaskdammen som försvann
Folkhemsminnen
Året är 1942. Nyköping är industristad. Socialdemokraterna dominerar. Stora torget är centrum. På 40-talet
fanns här också en plaskdamm, som på så många andra
ställen. Där låg även små egnahem och hyreshus, befolkade av medelklass och arbetarklass. Här levde man
i folkhemmet. De praktiskt verksamma, såsom Uppfinnaren och Ingenjören, var hjältar i samhället. Även
Läsaren och Författaren hade hög status. Folkhem och
folkbildning hörde samman. Nu är det andra hjältar,
folkhemmets ideal är passé. Professor Conny Svensson
berättar en varsam, personlig historia om folkhemmet
och om vad som kom i stället.
omslag ellinor ölander
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 799 3

George Cristea / Företal Bengt Knutsson

Athos – munkarnas rike
Här kommer inga kvinnor över tröskeln. Inte män
heller, utan specialtillstånd. Munkrepubliken Athos
har länge stimulerat fantasin hos såväl troende som
icke-troende. Den är en värld för sig, med egna regler,
delvis självstyrande under grekisk överhöghet. I dag bor
där ungefär 1 400 munkar. Platsen upptogs på Unescos
världsarvslista 1988, och består av 20 östortodoxa kloster. George Cristea är en av mycket få sekulära män
som fått besöka munkarna upprepade gånger och fått
deras förtroende. Här ger han oss en övergripande introduktion till Athos, från allra första början till i dag.
Boken är samtidigt en reseskildring från ett område
med makalös natur och historia.
omslag adina pierrou
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 557 9

Britt Karlsson, Per Karlsson

Ett vin blir till
Arbetet i vingården och i vinkällaren, ny upplaga
Vin är mer än en dryck. Vinet är en oändligt mångfasetterad värld, lätt att fascineras av. Detta är den
första utförliga och kunniga boken om hur vin blir till.
Alla är i dag överens om kvalitetens betydelse, medan
metoderna diskuteras. Vinframställning är reglerad i
lag, även om bestämmelserna varierar en del i stränghet. Informativt beskrivs, diskuteras och analyseras
här vinarbetet, indelat i avdelningarna Vingården och
Vinkällaren. Författarna besöker, samtalar och intervjuar vinbönder, vinmakare och producenter i olika led.
Tonvikten ligger på Frankrike, men de studerar både
övriga Europa och Nya vinvärlden.
grafisk form petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 765 8

Johan Perwe

Mörkläggning
Nazismen och motståndet i Norrköping 1933–1945
Historikern och författaren Johan Perwe skildrar här
hur andra världskriget och beredskapstiden speglades i
en svensk stad – Norrköping. Han fokuserar på lokala
händelser, på de »små« personliga erfarenheterna. Är
allting gömt och glömt i dag? Vi möter här nazismens
sympatisörer, demokratins företrädare, de aktiva motståndarna, de självuppoffrande hjälparna under krigsårens vardag. Perwe lyfter fram en lokal krigshistoria,
följer personer och familjer. Det kan vara tydliga tyska
agenter, eller kappvändare som efter kriget anpassar sig
på nytt. Vi möter också flyktingar undan nazismen och
efter krigsslutet de överlevande.
grafisk form bo herlin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 753 5

Anders Wahlgren

Staden vi har till låns
En välillustrerad bok som utgår från den förändring som
skett med framför allt den äldre bebyggelsen i Stockholm, men även i Göteborg, Malmö, Halmstad och
Norrköping. Vad hände exempelvis under den stora
cityomvandlingen, vilka hus revs och varför? Han ställer
frågan, varför så få reagerade mot denna skövling av vårt
kulturarv, som skedde under rivningarna på 1960-talet.
Här tas de angelägna frågeställningar upp som författaren belyst i filmer och böcker under mer än fyrtio år.
En stad berättar så mycket om livet och människorna
som bor där. Gatorna med sina varuhus, affärer, restauranger och husens fasader, gamla som nya. Och vi har
bara staden till låns, kommande generationer ska ta över.
grafisk form cecilia nabo
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 781 8

Jörgen Sjöström

Fåglarnas globala värld
Nya rön och gamla upptäckter
Hur kan fåglar hitta rätt när de flyttar från fjällen i
Norrland eller Sibirien till det sydligaste Afrika? Hur
lång tid tar färden och vad händer på vägen när de
mellanlandar? Hur många individer omkommer under
färden? Författaren följer en rad fåglar, studerar dem
runt om i världen där de mer eller mindre är bofasta.
Här finns likaså studier av fåglarna i deras svenska
biotoper. Sjöström noterar tydliga förändringar i livsmönster. Vad innebär vindkraftverk och motorleder,
växande enorma städer etc.? Han kombinerar de lokala
observationerna av en mängd fåglar med ett globalt
perspektiv. Ett rikt bildmaterial illustrerar texten.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 756 6

Bengt Nyström, Peter Stenberg

Rörstrands serviser
Dekorer och modeller under 290 år, ny upplaga
Rörstrands serviser presenterar Rörstrands porslinsfabriks produktion under 290 år. Här visas de dekorer som
använts från den första tillverkningen på 1720-talet
till 2005 då tillverkningen lades ner i Lidköping men
även de serviser som tillverkats fram till 2016 under
varumärket Rörstrand. I ett storslaget bildmaterial visas här flertalet av de registrerade nära 2 400 servisdekorerna, 250 servismodeller, barnserviser och väggtallrikar m.m. med stämplar, formgivare och en keramisk
ordlista. Presentationen bygger på en genomgång av
priskuranter och dekorböcker i det ursprungliga fabriksarkivet men även på senare uppgifter.
grafisk form heimdall produktion
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 805 1
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