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gabrielle chanel

peter weiss i transit

”låt oss dö som hjältar”

från fängslande modersmål till
frigörande författarskap
Ola Holmgren

Denna ikon, som gav kvinnor ett
helt nytt mode – enkelt, funktionellt och vackert – talade sällan
om sitt förflutna. Holmberg söker
i artiklar, böcker, filmer och arkiv
efter myten om Coco Chanel. Hur
har den skapats och formats?

Vad betyder Weiss skrivförsök på
svenska för hans genreöverskridande
bidrag till modernismen? Vilken är
hemligheten bakom Marat/Sade och
Motståndets estetik? Med svenskan som
”transitspråk” kunde Weiss återvända
till sitt modersmål från ett nytt håll.

En valde att bli soldat på tsarens
sida, den andra på bolsjevikernas.
Båda dog när de var 30 år gamla.
Maria Botjkarjova och Larisa
Reisner, så olika – så lika. Per
Enerud berättar deras märkliga
livshistorier, spegel av en epok.

Mode som estetiskt och kulturellt fenomen spelade en central
roll under modernismen. Här
behandlas mode som uttryck och
strategi hos bl a Grünewald och
Hjertén; Magos modernism i fi lm;
den italienska futurismen och
klädmodet.

matisse

kommissarie maigrets paris

det svenska begäret

reklam

isbn 978-91-7331-6590

och hans elever
Karin Sidén, red.
isbn 978-91-7331-6705

Henri Matisse (1869–1954), fransk världsberömd målare, tecknare och skulptör.
1908–1911 drev han en egen konstskola
i Paris, bland eleverna fanns bl a Isaac
Grünewald och Sigrid Hjertén. I denna
storslagna konstbok avhandlas framförallt de svenska Matisse-elevernas måleri.

isbn 978-91-7331-6415

Anita Limare

isbn 978-91-7331-6583

Simenons kommissarie Maigret var
psykologins mästare, problemlösaren
som var intresserad av människan i
förövaren. Han kände Paris som sin
egen ficka och Anita Limare färdas i
Maigrets spår, går i hans gränder, besöker hans krogar och brottsplatser.

kvinnliga soldater i
revolutionens ryssland
Per Enerud

modernism och mode

– ett liv, en myt
Lars Holmberg
Ill. Paolo Testolin

isbn 978-91-7331-6514

sekler av lyxkonsumtion
Paula von Wachenfeldt
/Klas Nyberg, red.
isbn 978-91-7331-6712

Lyxens svenska historia utforskas av
historiker, litteratur-, konst- och modevetare. Här skrivs om slottsbyggen,
lyxig klädsel och heminredning, manlig
respektive kvinnlig lyx och vad som
demonstrerat välstånd genom tiderna.

Andrea Kollnitz
/Louise Wallenberg , red.
isbn 978-91-7331-6729

strategiskt och kreativt
Bo Bergström
isbn 978-91-7331-6460

Om reklam, aktörerna, marknadsplanerna och reklamsamarbetet.
Om bilden, texten och designen.
Om samspelet, effekten, etiken.
Om positioneringar, målgrupper,
bildanalys, dialog, visuell profi l.

byggande vid
medelhavet

symbol och nytta
Barbro Santillo Frizell

”alltför adlig, alltför
rik, alltför lättjefull”
Jacques d’adelswärd fersen
Viveka Adelswärd

kafémänniskan

lever stig dagerman?

Peter K. Andersson
Förord Richard Swartz

Lars Åke Augustsson

isbn 978-91-7331-6484

isbn 978-91-7331-6491

1923, 43 år gammal, tar den franske författaren Jacques d’Adelswärd Fersen sitt
liv genom att tömma ett glas champagne
innehållandes 5 gram kokain. Sedan
tjugo år var han omtalad och beundrad i
Paris salonger. Men vem var han?

Här kartläggs och beskrivs kafémänniskan, som dag efter dag besöker
samma kafé, ensam eller med vänner.
Andersson gör historiska djupdykningar och hämtar inspiration från
litteraturen. Han skildrar kafémiljöer
i bl a Sverige, Österrike och Frankrike.

En övergripande skildring av
Dagermans bana som journalist och
författare, hans texter och dramatik
presenteras. Avsikten är att introducera Dagerman för dagens yngre
läsare, nya generationer som han
också talar till med sin ångest och
sina existentiella problem.

ekot från vietnam

claes annerstedt

benjamin franklin

isbn 978-91-7331-6477

minnen från kriget,
återbesök fyrtio år senare
Kaj Falkman
isbn 978-91-7331-6538

Kaj Falkman, diplomat och handläggare
på UD av Vietnamfrågan 1968–1973 ger
en rik historik över krigen, i synnerhet över USA:s intensiva, teknologiska
angrepp. Här undersöks även Vietnams
långa politiska och kulturella historia.

historia om en glömd
historiker
Torgny Nevéus
isbn 978-91-7331-6651

Claes Annerstedt (1839–1927) var en Uppsalaprofil och historiker. Han ledde verksamheten vid Uppsala universitetsbibliotek,
valdes in i Svenska Akademien och Vitterhetsakademien och var politiskt aktiv. Här
undersöks hans roller på ett sätt som också
speglar den tidens stad och stämningar.

jag minns mitt jerusalem
en svensk orientalist bland
judar och araber
Bengt Knutsson
isbn 978-91-7331-6606

En medryckande, initierad skildring av en forskares
arbeten, möten och engagemang i Jerusalem och Mellanöstern. Han skriver om arabers gästfrihet, om kraften i
arabisk poesi, om konsten att lära sig såväl arabiska som
hebreiska, liksom om nyskapandet av det senare språket.

mannen som uppfann amerika
Lennart Oldenburg
isbn 978-91-7331-6668

Franklin var en legend redan under
sin livstid och ses fortfarande som
”nationens fader” i USA. Han ägnade
sig åt naturvetenskap och politik med
stor framgång. Han var en enastående folkbildare och hyllades i Europa
som USAs enda upplysningsman.

isbn 978-91-7331-6545

Arkeologen Barbro Santillo Frizell
och hennes make arkitekten Raffaele Santillo (d. 2006) startade på
1980-talet ett gemensamt projekt
där de studerade kupolbyggande vid
Medelhavet, främst de stora härskargravarna i Mykene i Grekland, den
apuliska trullon i södra Italien och
monument och stenbrott i Egypten.
Vilken funktion fyllde byggandet för
individen och kollektivet?

barndrottningen
filippa
och hennes värld
Eivor Martinus
isbn 978-91-7331-6637

År 1406, endast 12 år gammal,
blev Filippa drottning av Sverige,
Danmark och Norge. Men idag är
hon näst intill okänd. Martinus har
med hjälp av samtida vittnesmål och
brev byggt upp en bild av denna unga
kvinna från England som blev en
omtyckt drottning i Norden.

ukraina i historien

från äldsta tid till 2014
Peter Johnsson
isbn 978-91-7331-6798

Rykande aktuellt om Ukraina och en grundläggande studie i landets brokiga historia. De dramatiska händelserna i detta stora europeiska land
är omöjliga att förstå utan att gå ner i historien.

lärkorna i l’aquila

abruzzo, italiens hjärta
Johan Werkmäster
isbn 978-91-7331-6736

¡fiesta!

spaniens folkfester och
traditioner
Thomas Gustafsson

örnen har landat
på en åker

piloten som flög mot friheten
Lars Westman

gårdstomtens
långa minne
Ebbe Schön

isbn 978-91-7331-6699

Johan Werkmäster skildrar på ett
levande sätt Abruzzo och dess människor, historia, natur, kultur, religion,
mat och vin. En region som har drabbats av krig, jordbävningar och utvandring men som har väckts till liv igen av
eldsjälar som värnar folklig kultur.

isbn 978-91-7331-6569

Spanien- och Latinamerikakännaren
Thomas Gustafssons tredje bok i hans
Spanien-tetralogi är en kombinerad fakta- och reportagebok som
presenterar landets många fiestor och
traditioner.

1944 flydde trettiotusen balter till
Sverige. Familjen Lepp kom fram och
börjad ett nytt liv. Föräldrarna Lepp
fick aldrig uppleva Estland fritt igen,
men barnen for tillbaka och hittade det
hus som de en gång flytt från.

Magin är den förnämsta konsten.
Det anser vår huvudperson, som
var gårdstomte på Ryk i Bohuslän.
Han har funnits i många hundra år
och har en suverän överblick över
mänskliga öden och existentiella
problem ända fram till i dag.

i kungens park

en grön ekonomi för
planetens övelevnad

till bords i paradiset

sörmland

Laurent Denimal, foto
Per Wästberg, text

Robert Österbergh
/Mikael Malmaeus, red.

isbn 978-91-7331-6439

Djurgården är världens första
nationalstadspark. Laurent Denimal,
fotograf och trädgårdsmästare, arbetade ett år i den Kungliga parken och
fångade då i bild blommor, byggnader, träd, människor, stämningar som
han här presenterar.

isbn 978-91-7331-6743

gastronomisk kaleder 2015
Magdalena Ribbing/Karsten Thurfjell, Christina Möller m fl.

isbn 978-91-7331-6750

isbn 978-91-7331-6682

De ekonomiska och ekologiska systemen är på kollisionskurs – är det möjligt att vända utvecklingen? Med en
konstruktiv och framåtsyftande ansats
pekar boken ut en riktning bortom det
rådande systemet och de förändringar
som är nödvändiga för att inrätta en
hållbar samhällsekonomi.

Årsboken ägnas detta år åt mat och
trädgård. Här skrivs om bl a Trädgårdsmat, blommor i maten, matetikett i
bersån, Edens lustgård och Årets kock.

slöjd

bildning och kultur. om pedagogisk
slöjd i historia och nutid
Sven Hartman, red.
isbn 978-91-7331-6576

Den svenska skolslöjden har en märklig historia.
Här redogörs för vad slöjd egentligen är, handens
visdom, slöjdens förhistoria och den kvinnliga
skolslöjden.

strövtåg i kulturlandskapet
Björn Gidstam
isbn 978-91-7331-6552

Konstnären, författaren och kulturforskaren Björn Gidstam har färdats i
Sörmland, bebott kojor och hus, vistats vid sjöar och vattendrag, studerat
djurliv och växtlighet. Efter flera års
närstudier på plats och i bibliotek ger
han här ett personligt och storartat
porträtt av detta intagande landskap.

tryckt till jul
Anna Lindqvist
/Marie Odenbring Widmark
isbn 978-91-7331-6613

De första tryckta jultextilierna dök upp
i mitten av 20-talet, och på 50-talet fick
produktionen riktig fart. Här berättas i
text och ett färgsprakande bildmaterial de
tryckta textiliernas tradition.
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bakom leendet

alkoholboken

äldreomsorgen

Bo Löfgren

Börje Eriksson

isbn 978-91-7331-6620

isbn 978-91-7331-6521

Bo Löfgrens postuma bok utgör en
komprimerad sammanfattning av
hans forskning och erfarenheter av
arbete med alkoholmissbruk. Resonemangen i boken är hämtade från
hans samtal med patienter, liksom av
ett livs uppmärksamhet åt alkoholfrågan ur olika aspekter.

Hur förbättras den psykologiska
arbetsmiljön? Dagens arbetsliv
kräver lojalitet och breda leenden,
men orsakar alltför ofta sjukskrivningar och psykiska skador. Läraren
Börje Eriksson utgår från egna erfarenheter, men ger samtidigt en både
bred och praktisk överblick.

isbn 978-91-7331-6804

oförglömligt

brudarnas källa

en blomstrande marknad

isbn 978-91-7331-6507

isbn 978-91-7331-6644

En utvandringsforskares memoarer.
Beijbom var initiativtagare till emigrantinstitutet i Växjö och han har arbetat och
vistats långa perioder i USA.

Brudarnas källa är en roman som
ger historisk kunskap, samtidigt som
den ligger folkvisan nära i sin sorgset
vemodiga ton. Detta är nr 26 i Vilhelm
Moberg-Sällskapets årsskriftsserie.

Erik Blennberger
/Tomas Brytting, red.

ett liv i emigrantforskningens tjänst en legend om de bofasta
Vilhelm Moberg
Ulf Beijbom

NYA UPPL AGOR

nyhetsradio
en bok om
aktualitetsjournalistik
Erik Lindfelt
/Leif Eriksson

isbn 978-91-7331-6781

Hur gör man nyheter i
radio på ett bra, nytt och
begripligt sätt? frågan
besvaras i denna bok.

En översikt av kunskapsläget
inom den svenska äldreomsorgen
och dess aktörer. Hur ser det
ut i andra länder? Vad säger de
politiska partierna och de stora
organisationerna om privata
företag inom vården?

handelsträdgårdar i
sverige 1900–1950
Inger Olausson
isbn 978-91-7331-6453

En genomgång av handelsträdgårdarna
under ett halvt sekel, där stora förändringar ägt rum. Fyra större trädgårdar i
Stockholmsområdet står i fokus.

bergsstäder
mitt i italien

vid sidan av
allfarvägarna
Agneta Modig Tham, text
Frida Tham, foto och layout
isbn 978-91-7331-6446

En utökad guide till bergsstäder i Lazio, Toscana,
Umbrien och Marche – små
städer med alltifrån tio till
många invånare.
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i moder sveas ömma
famn
flyktinginvandringar
1945–1970
Daniel Rauhut
isbn 978-91-7331-6675

Den första socialhistoriska översiktsstudien av flyktingförhållanden i Sverige 1945–1970. Var de bodde, hur de
levde, bemöttes och varifrån de kom.

berlin

stadsdel för stadsdel
Valle Wigers
isbn 978-91-7331-6774

En tredje, uppdaterad
upplaga av vår populära
Berlinguide. Wigers fokuserar på vardagslivet i Berlin
och i varje stadsdel ger han
tips på kaféer, barer, restauranger, affärer, sevärdheter
och boende.

