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Det fria ordet, humanismen och våldshoten
Nedanför förlagets fönster är Stora Nygatan i Gamla stan fylld av flanerande människor. Genom fönsterglipan uppfångar jag fragment av samtal på olika språk. Tittar jag ut ser jag kläder och ansikten i alla åldrar och storlekar. Nära gatans mynning
står Lars Johan Hierta (1801–1872) staty, en öppen och upplyst person på sin tid:
tidningsman, bokförläggare, företagare, politiker, vänsterliberal. Hans publicistiska
gärning var viktig bland annat som grundare av Aftonbladet och som behjälplig
vid Dagens Nyheters start. Som bokförläggare känns det för mig betryggande med
Hierta som något av en ordens grindvakt vid vår gata i dessa tider av allt fräckare och
hotfulla angrepp mot tryckfriheten, ofta och paradoxalt nog i åsiktsfrihetens hägn.
Detta är något vi känner igen också från den livliga debatten kring bokmässan i
Göteborg. Under mer än trettio år har mässan utgjort en mötesplats för bokälskare,
för läsare och författare, för samtal och humanism, för allt det som är motsatsen till
de extremgrupper till höger som marscherat in i såväl samhället som på bokmässor
och bibliotek. Det är andra metoder än deras besläktade våldsbenägna skinnskallar
tillämpade, de som för några decennier sedan försedda med grova kängor hemsökte
gränderna i Gamla stan med grov misshandel av människor som kunde ha en annan
ansiktsfärg. Men hotet idag är större än då.
Detta är en lång inledning till ett kort förord om Carlsson Bokförlags utgivning
under 2017. Som bokförläggare skulle jag kunna skriva om var och en av de sammanlagt sextiofem titlar som vi utger detta år, men jag nämner ingen eftersom jag
uppskattar dem alla lika mycket. Sammantaget utgör dock dessa olikartade böcker
ett humanismens credo mot just hotet från det fria ordets fiender. Förlagets självpåtagna roll är att förmedla böcker med ett innehåll som är angeläget och oftast
inte dagsaktuellt, men med slitstark aktualitet. Och mångfald är bättre än enfald.
Bildning är tyvärr alltför ofta en bristvara. Nyfikenheten är nödvändig för också
den vuxna människan, inte enbart för det upptäckande barnet.
Så god läsning önskar jag och mina fantastiska medarbetare alla med ett öppet
sinne. Tack naturligtvis också till alla »våra« författare, som är själva förutsättningen
för böckerna, liksom alla andra som krävs för att ett manus skall förvandlas till en
bok och hamna hos läsaren.
Stora Nygatan i Gamla stan i augusti 2017

Trygve Carlsson
Bokförläggare
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Lars Gunnar Erlandson

Utrikeskorrespondenterna Från runsten till Twitter
Den erfarne utrikeskorrespondenten Lars Gunnar Erlandson går ambitiöst och elegant igenom hur våra
medier under historiens gång rapporterat från och om utlandet och vad som sker där av politiska händelser, krig, olyckor, naturkatastrofer, dödsfall och kungliga giftermål. Han belyser tidningarnas historia
liksom radions och tv:ns, men också förmedlingen av utrikesnyheter långt dessförinnan.
omslag johannes molin. inbunden. isbn 978 91 7331 854 9

Thomas Gustafsson

Kuba

En färd genom historien (5:e upplagan)
I denna aktualiserade upplaga för författaren fram händelser
och fakta från Kubas historia fram till i dag. Boken är ett
standardverk om Kubas historia, politik, kultur, ekonomi.
Thomas Gustafsson är journalist och specialist på Kuba,
utöver den spanskspråkiga världen. Han har under många år
bevakat kubansk politik inklusive intervjuat Fidel Castro och
leder årligen resor till landet. En faktabibel på ca 750 sidor.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 818 1

Peter Johnsson

Polen! Quo vadis?
Om Polen i dagens Europa
I denna insiktsfulla bok går Peter Johnsson igenom vad det
senaste radikala regeringsskiftet i Polen inneburit: kontroll
av media med utrensningar inom statliga medier; domstolarnas minskande självständighet; obstruktioner mot EU
och bestämmelser som reglerar t.ex. flyktingfrågor. Område
för område går författaren igenom utvecklingen. Här presenteras de olika politikerna och deras intresseområden. Ett
gediget arbete av en erkänd Polenkännare.
omslag simon molin
dansk bindning. isbn 978 91 7331 815 0

Pär Jansson

Sikherna och deras värld
De sikhiska männen är lätta att känna igen med sina turbaner och långa skägg. Men få vet varför de bär turban och har
skägg. Sikhernas historia är fylld av dramatiska händelser,
inte minst vid deras heligaste plats Gyllene Templet, som stormades av indiska trupper. Som hämnd mördades premiärminister Indira Gandhi av sina sikhiska vakter. Indienresenären och kännaren av landet, Pär Jansson, berättar om
detta och annat i denna första bok på svenska om sikherna.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 816 7

Thomas Palme

Historien om Ungern
Här berättas Ungerns innehållsrika historia, med ingående
kunskap, för en bredare publik. Det skildras särskilt hur de
fysiska spåren av den ungerska historien har förändrats för
att passa in i olika tiders och olika matkhavares historieskrivning. Sedan 2010 har Ungern dominerats av en målinriktad,
nationalistisk och kontroversiell politiker: Viktor Orbán. För
närvarande är det han som utnyttjar historien i eget syfte. I
tal efter tal hämtar han exempel ur landets väldiga skiftningar
i historien. Boken illustreras av fotografier och kartor.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 829 7
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Göran Bergengren

Pilfink

2:a upplagan
Pilfinken är en »vardagsfågel«, ofta sedd och samtidigt märkligt osedd, ogranskad. Ändå är den mer än de flesta fåglar
inflätad i människans vardag. I denna nya, utökade upplaga
möter läsaren pilfinken i helfigur. Man får svar på varför
det kläcks färre hannar än honor. Och många, många fler
faktauppgifter om och upplevelser av pilfinken ges i denna
bok som redan blivit något av en klassiker. Boken är vackert
illustrerad av konstnären/ornitologen Gebbe Björkman.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 822 8

Olle Holmlöv

Djuröga

En essä om att se – och bli sedd – av vilda djur
Här möter vi t.ex. tranor, sälar, älgar, hästar, lo och varg. Den
yttre ramen i denna essä är naturhistorien i Skandinavien
från 1950-talet. Här ingår genrehistoria, dikter och novellinslag. Genom Olle Holmlöv möter vi inte bara naturen och
djuren, utan också andra naturskildrare som Bruno Liljefors
och Sven Rosendahl. Med känsligt (djur)öga färdas Holmlöv
längs stigar och vägrenar, noterar det vi andra missar.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 814 3
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Hans Gunnarsson & Staffan Thulin

Talskrivarna Retorik i politiken

Detta är den första boken om svenska talskrivare till framträdande politiker. Boken fokuserar på statsministrarnas talskrivare, från Tage Erlander och framåt. Även internationella utblickar görs, t.ex. till USA
med bl.a. John F. Kennedy, Barack Obama och Donald Trump. Talskrivarna är i högsta grad såväl en aktuell bok som en historisk genomgång av talandets ädla konst och den vikt det offentliga framförandet har.
omslag johannes molin. inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 856 3

Leif Lewin

Ideologi och strategi Svensk politik under 130 år (6:e upplagan)
Ideologi och strategi handlar om svensk politik under de senaste 130 åren. De viktigaste politiska frågorna
analyseras och uppvisar en dramatisk utveckling som vittnar om hur ett fattigt jordbruksland i Europas
utkant efter ett tämligen sent uppvaknande snabbt blev ett av världens rikaste och mest industrialiserade
länder. Både ideologi och strategi har varit avgörande och nödvändiga, men de förutsätter varandra.
Idédebatten är viktig, betonar Lewin. I boken är det främst partiledarnas agerande som står i fokus. En
statsvetenskaplig klassiker, i utökad och omarbetad upplaga.
omslag johannes molin. inbunden. isbn 978 91 7331 874 7
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Delvin Arsan

De tystade rösterna
Om hederskulturens olika ansikten
Med kapitlet »Min flykt till kriget« inleder Delvin Arsan sin bok De tystade rösterna. Året är 2006, hon är
26 år och lämnar Sverige för Irak. En resa som kanske
oftare går åt andra hållet. Arsan reser till Irak för att
söka jobb, och börjar så småningom arbeta för FN.
Detta är en reportagebok om hederskulturens många
ansikten i Mellanöstern och Nordafrika. Men det är
också en berättelse om en kurdisk-syrisk familjs öde
och migration till Sverige. Genom sin egen historia
berättar Arsan om något större, om en övergripande
struktur i samhället, om kvinnoförakt och förtryck
och om kampen för jämställdhet.
omslag lola fernández
dansk bindning. isbn 978 91 7331 849 5

Bengt Bok

Inferno

En dokumentär berättelse
Inferno visar hur journalistik som går på djupet kan
göras. Det gäller inte konfrontationsjournalistik utan
subtilare och svårare uppdrag. Hur för man en självutlämnande berättelse vidare till en publik? Bengt Bok
exemplifierar här med Jeanettes historia, Jeanette som
under sina första 15 år våldtogs av sin morfar nära nog
varje dag. Alla i hennes närhet visste men ingen gjorde
något. De sociala myndigheterna och sjukvården fanns
där, men gjorde ingenting. Bengt Bok är prisbelönt
radiojournalist, dokumentärfilmare och professor på
Stockholms dramatiska högskola. Han har en sällsynt
förmåga att nå in till pudelns kärna.
omslag jockum nordström
inbunden. isbn 978 91 7331 821 1

Lennart Johnsson (text)
& Stefan F. Lindberg (bild)

Drömmen om ett bättre liv
Migration – människan som handelsvara
Drömmen om ett bättre liv skildrar några av de hundratals miljoner människors tillvaro som migrantarbetare.
De som arbetar långt ifrån sina hemländer för att
kunna försörja sina familjer. Gemensamt för migrantarbetarnas och deras anhörigas berättelser är att det
inte är några eländesskildringar. Även om människornas situation ofta är svår, är det historier om hopp och
framtidstro, om att det är möjligt att förändra sitt liv
mot alla odds. Boken rymmer text- och bildberättelser
som löper parallellt och gör nedslag i bl.a. Kina, Indien, Nepal och Filippinerna.
omslag stefan f. lindberg & petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 869 3

Annette Rosengren

Röster från Aten och Samos
Om de många greker som tagit emot och hjälpt flyktingar på Samos och i Aten handlar denna bok. Här
belyses en annan sida av flyktingproblematiken, som
lägger ytterligare en del till den omfattande, pågående
mänskliga katastrofen i Medelhavet. När en flyktingväg stängs så uppstår genast nya. Bokens röster berättar om en hård verklighet som blivit vardag – om det
motstånd dessa hjälpare möter i sin humana verksamhet från polis och myndigheter. Men här finns också
självuppoffrande insatser från hotellägare och restaurangidkare, från läkare och jurister och andra som gör
allt för att bistå flyktingarna från Syrien, Afghanistan
och andra länder i krig och med diktatoriskt förtryck.
omslag simon molin
häftad. isbn 978 91 7331 864 8

Anders Lidén

Diplomati och uppriktiga samtal
I FN, Mellanöstern, Afrika och Finland
Anders Lidén har varit karriärdiplomat i 37 år. Under
sammanlagt 12 år, varav 6 som Sveriges FN-ambassadör,
har han representerat Sverige vid FN i New York. I
många år var Jan Eliasson hans läromästare och han
arbetade nära Anna Lindh, en mycket uppskattad chef.
Lidén har på nära håll upplevt diktatorer, statsmän och
andra ledare som Robert Mugabe, Yassir Arafat, Ariel
Sharon, Abba Eban, George W. Bush, Ban Ki-moon
och Sauli Niinistö. I sin bok skriver han initierat om
sitt yrkesliv, de erfarenheter han dragit, om många
av de politiska ledare han träffat och om äventyr och
dramatik som han har upplevt som diplomat.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 842 6

Maaret Koskinen & Louise Wallenberg, red.

Harry bit för bit

Harry Scheins många ansikten
Harry Schein var en celebritet. Här analyseras hans
komplexa personlighet av ett antal kunniga skribenter
med anknytning till film och politik. Härigenom får
läsaren också en bild av huvuddragen i svensk politik
och kulturklimatet under 1900-talets andra hälft. Här
diskuteras den offentliga människan Schein, men även
vad hans eget arkiv har att berätta. Hur han var mäktig chef på Filminstitutet när de första studenterna dök
upp, handlar ett bidrag om. Scheins relationer till Olof
Palme, Ingvar Carlsson och Ingmar Bergman väcker
läsarens nyfikenhet, precis som relationen till Dagens
Nyheter och hans roll som kolumnist i tidningen.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 860 0
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Kerstin Dahlbäck

… att ha funnits

Med och utan Anna
»Som om en seger finns« är en formulering av poeten
Gunnar Ekelöf. Så inleder också Kerstin Dahlbäck
denna djupt sorgsna bok om dottern Annas svåra cancersjukdom, hennes mångåriga och optimistiska kamp.
Anna var stark, levnadsglad och aktiv. Hon drabbades
av cancer och hennes tvekamp mot sjukdomen pågick
inför ögonen på hennes mor. Berättelsen är naket och
sårbart personlig, men har något att ge till alla. Här
finns ingen förställning, bara en ovanlig förmåga att
förmedla upplevelser från konfrontationen med det
mest otänkbara: ett älskat barn som i blomman av sin
ålder går bort och lämnar omgivningen kvar.
omslag simon molin
inbunden. isbn 978 91 7331 852 5

Hans Gunnar Adén

Brev från en klostercell
Längtan efter det heliga
Hans Gunnar Adén lämnade en framgångsrik diplomatkarriär vid 33 års ålder för att gå i kloster. I många
år var hans hemvist ett franskt cistercienskloster på en
ö i Medelhavet, ett av de strängaste klostren där munkarna lever avskilt och i total tystnad utom en stund
på söndagseftermiddagen. När Adén lämnade klostret
1993 började en svår tid. Han flyttade till Tyskland,
säsongsjobbade som diskare och snöröjare tills han
bestämde sig för att söka sig tillbaka till det förvärvsliv
han övergivit. Boken utgår från dagboksanteckningar
med alla de kval och funderingar som ledde fram till
beslutet att återinträda i den »världsliga« världen.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 820 4

Rune Barnéus

Cykla i motvind
En bankmans resa genom 1900-talet
Finanskrisen i början av 1990-talet åstadkom tumult
i bankvärlden. Den påverkade hela det svenska banksystemet och den ekonomiska utvecklingen i Sverige.
Flertalet höga bankchefer tvingades avgå, däribland
Rune Barnéus, som var koncernchef i Nordbanken,
nuvarande Nordea. Han fick en hög fallskärm, vilket
ledde till ett enormt mediedrev som blossade upp gång
på gång under de följande åren. Detta är Barnéus berättelse – från Glimåkra till Nordbanken, vidare till
Världsbanken. Boken ger intressanta inblickar i bankvärlden bakom kulisserna, men också i en alldeles
märklig klassresa genom folkhemmet.
omslag stine regild
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 844 0

Gunilla Preisler

Hemligstämplat
Om arv, synd och starka kvinnor
Här återskapar Gunilla Preisler genom tusentals bevarade brev sin egen släkthistoria. En historia som börjar
med att Hilma Weijdling gifter sig med en dubbelt så
gammal, framgångsrik grosshandlare: August Carlson.
Under en polerad societetsyta frodas otrohet, bigotteri,
svek, promiskuitet, ekonomisk förslagenhet och snålhet, antisemitism och undertryckt sexualitet. Det blir
till ett spännande familjedrama, en brygd som innehåller det mesta – från förlossningar till kungabesök
och olympiska spel. Sven Hedin, Ellen Key, Kata Dalström och andra kulturpersonligheter skymtar förbi,
samt Hilmas nära vän Oscar II och hans son Gustaf V.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 830 3

Lars Ericson Wolke

Lasse-Maja

Stortjuven som blev författare och legend
Vem var Lars Larsson, mer känd som Lasse-Maja? Detta
frågar sig författaren Lars Ericson Wolke. Lasse-Maja
blev redan i sin samtid, under det tidiga 1800-talet, känd
som en synnerligen aktiv tjuv. Hans stöldturnéer rörde
sig genom Mälardalen och inte minst till Stockholm.
Det som gjorde Lasse-Maja mer vida känd än andra
samtida tjuvar var att han ofta var klädd i kvinnokläder,
ett faktum som också gav upphov till att Lars i folkmun
kom att kallas Lasse-Maja. Här kartläggs hans liv, samtidigt som berättelsen sätts in i ett vidare socialhistoriskt
och inte minst kriminalhistoriskt sammanhang av historieprofessorn och författaren Ericson Wolke.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 867 9

Per Enerud

Den farligaste av flyktingar
Paul Olberg – antinazist, antikommunist
och dissident i folkhemmet
Paul Olberg var en man som aldrig tystnade, samtidigt
var han en person som aldrig talade – han skrev. Men
nästan aldrig ett ord om sig själv. Han föddes i ett imperium och dog i ett folkhem. Begravdes som flykting
i ett främmande land under ett främmande namn.
Han var journalist, författare, socialist, aldrig hemma
någonstans. Paul och hustrun Frida var speglingar av
Europas historia med revolutioner, två världskrig, Stalinterror, judeförföljelser och det svenska folkhemmet.
Två osannolika liv alldeles intill oss, nu räddade åt eftervärlden genom den kunnige och nyfikne Eneruds bok.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 817 4

Göran Nilzén

Den besvärlige Gyllenkrok
Överste Axel Gyllenkrok
Axel Gyllenkrok (1888–1946) var vid första världskrigets utbrott löjtnant vid Svea livgarde och kom att
tjänstgöra såväl vid infanteriet som vid flygvapnet och
generalstaben. Han var en stor militär begåvning, men
ack så obekväm. Med sitt grova språkbruk kritiserade
han officerarna och efter vistelser i Italien, Ryssland
och Tyskland gav han uttryck för stor uppskattning av
Mussolinis krigsmakt, Röda armén och Wehrmacht.
En kompromisslös sanningssägare är inte alltid den
bästa samarbetspartnern. Gyllenkrok var kompromisslös. Men till slut stod militärledningen inte ut med
honom och han suspenderades 1938.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 841 9
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Lars Ahlbom & Karin Levander, red.

Jag skriver till dig
från ett avlägset land …

Mystik och livssyn hos
Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc
Här analyseras mystikens centrala roll i Sven Delblancs
och Gunnar Ekelöfs författarskap och den relateras till
deras livsuppfattningar. Skillnaden kan tyckas stor
mellan Delblanc och Ekelöf, den ene prosaförfattare
med ordrika berättelser, den andre en sparsmakad
lyriker, men Delblanc hade också i likhet med Ekelöf
en fot i den modernistiska traditionen och bägge var de
idédiktare. Det finns många beröringspunkter mellan
dem i såväl dikt som tanke. Elva skribenter skriver här
utifrån olika teman kopplade till bokens ämne.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 846 4

Birgitta Sandström, red.

Språket och dansen
Hur förmedlas kunskap, insikter och förmågor som rör
rörelsen och dess uttryck i danspedagogiska och scenkonstnärliga sammanhang? Vad kännetecknar dessa
kommunikationssätt? Finns det gemensamma nämnare
i olika kommunikativa praktiker? Vilken roll spelar
kontexten, i form av utbildningsnivå, utbildningens ramar, pedagogens bakgrund och erfarenhet samt dansgenre? Detta är några av de frågor som angrips i ett
tvärvetenskapligt projekt där bidragen utgår från såväl
vetenskapliga som konstnärliga perspektiv. Med fokus
på verbalspråk undersöker författarna undervisning i
dans i gymnasieskolan och högskolan samt vid instudering av rörelsematerial inför ett scenframträdande.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 833 4

Martin Kylhammar

Bland resenärer och kosmopoliter
Svensk kultur inför utlandet
Denna infallsrika och insiktsfulla bok är en berättelse
om hur svenska och franska författare under 100 år
funderat över Sveriges plats i världen, och om den svåra
konsten att på en och samma gång vara svensk, europé
och världsmedborgare. Den handlar om en tid där
gränser upplöses och nationer blandas och där frågorna
om det finns särskilda svenska värden hettar till. Författare från Heidenstam till Tranströmer, från Martinson till Khemiri formulerar de vackraste drömmar
om kulturernas sammanblandning och om gränslös
solidaritet, men de grusas i tider av hård nationalism,
politisk populism och nationell självtillräcklighet.
omslag stina kylhammar
inbunden. isbn 978 91 7331 834 1

Göran Elgemyr

Vilhelm Moberg och radion
Dramatikern och den obekväme sanningssägaren
Vilhelm Moberg kände sig på 1950-talet definitivt nedtystad av Radiotjänst/Sveriges Radio. I flera år hade
han med frenesi angripit de s.k. rättsskandalerna. Det
var Kejne-, Haijby-, Unman- och Sellingaffärerna. Men
radion släppte inte fram honom. År 1956 såg han en
öppning och föreslog radiochefen Olof Rydbeck en
debatt i radio. Denne ville inte sträcka sig så långt
som Moberg ville och krävde. Breven till Rydbeck är
fordrande, upprörda och kompromisslösa. Detta var
inte första gången som Moberg kritiserade radion. Under krigsåren anklagade han flera gånger Radiotjänst
och TT, bl.a. för att vara för regeringstrogna.
omslag stine regild
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 853 2

Håkan Anderson

Brittiskt Allehanda
Litterära strövtåg
Håkan Anderson är en av våra främsta skönlitterära
författare. Han är också anglofil, med djup och bred
kunskap om det litterära Storbritannien. I Wales hittar
han Alan Milne med treårige sonen Christoffer Robin,
som blev förlagan till Nalle Puhs bäste vän. I Cornwall den excentriske poeten John Betjeman, i Rye de
vasstungade kontrahenterna Miss Elizabeth Mapp och
Miss Emmeline Lucas. Många fler makalösa, mer eller mindre välkända, författare möter vi tillsammans
med den entusiastiske Håkan Anderson när han tar oss
med på en fängslande färd genom Storbritanniens både
egenartade och intagande landskap.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 824 2

Per Gustavsson & Ulf Palmenfelt

Insamlarna. Folksagan i Sverige
I denna första fristående bok, Insamlarna, av »Folksagan i Sverige« i tre volymer, presenteras de 16 viktigaste
insamlarna av folksagor i vårt land. Här ingår också
en läsvärd och viktig överblick av folksagans internationella historia från antikens Grekland och Rom fram
till de första nordiska insamlarna i början av 1800-talet.
Bröderna Grimm i Tyskland och deras motsvarigheter
i Europa återfinns naturligtvis i boken. Den förste store
svenske upptecknaren var Gunnar Hyltén-Cavallius
och mycket uppmärksamhet ägnas hans gärning. Per
Gustavsson är bibliotekarie, berättare och författare.
Ulf Palmenfelt är professor emeritus i etnologi och
folkloristik vid Uppsala universitet.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 871 6

Per Gustavsson & Ulf Palmenfelt

Berättarna. Folksagan i Sverige
I denna volym möter läsaren 30 berättare av folksagor
ordnade kronologiskt efter födelseår. Här framgår varje berättares biografi och repertoar. Framställningen
täcker in, drygt, de senaste 100 åren och man kan se
hur berättartraditionen i Sverige har förändrats. De
folkrörelser som växte fram i slutet på 1800-talet behövde andra berättelser än bondesamhällets folksagor.
Ironiskt nog har det blivit så att det är först när de
främsta berättarna redan är borta som forskarna riktar
sitt intresse mot dessa traditionsbärare snarare än mot
själva texterna. Historiken går ända fram till de senaste
decenniernas renässans för muntligt scenberättande
inom ramen för den framväxande berättarrörelsen.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 872 3

Per Gustavsson & Ulf Palmenfelt

Berättelserna. Folksagan i Sverige
I de svenska folklivsarkiven finns ungefär 7000 uppteckningar av folksagor. Denna volym ägnas helt åt
dessa berättelser. Ytterligare några hundra finns i publicerade samlingar. Av de ca 1300 olika sagor som har
upptecknats i Sverige återges ungefär 500 tillsammans
med fylliga kommentarer i denna volym. I urvalet finns
förstås de vanligaste sagorna med, men gärna i ovanliga varianter. Författarna har likaså prioriterat sådana
uppteckningar som inte tidigare har publicerats och
sådana som endast finns i svåråtkomliga publikationer.
I denna utgåva, »Folksagan i Sverige«, med tredje delen,
redogörs för den vetenskapliga gruppindelningen av
folksagor, liksom för sagornas olika funktioner.
omslag johannes molin
inbunden. isbn 978 91 7331 873 0

Karla Werner

Utsökt i Florens
Staden Florens har ett stoltare kulturarv att förvalta än de
flesta städer. Renässansens anda finns i staden närvarande
mitt i det moderna livet. Än i dag tillverkas förstklassigt
konsthantverk här. Karla Werner har uppsökt dessa fantastiska producenter, intervjuat och samtalat med dem, fotograferat eller erhållit bilder. Sammantaget blir detta till en
fascinerande bok om allt det utsökta som tillverkas av skickliga kvinnor och män, stolta i sina yrkesroller.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 832 7

Clas Florgård

Torpet Nytorp
Det finns mycket skrivet om slott och herrgårdar, liksom
om de parker och trädgårdar som hör till. Men inte mycket
om det som var basen för välståndet: bönder, bondmoror,
drängar, torpare. Intresset för enkelt folks historia har kommit i skymundan för intresset för kyrkor, slott, herrgårdar.
Denna bok är en resa i fattigt folks liv och leverne, den ger
en inblick i hur enkelt folk försökte skaffa sig inte bara ett
drägligt liv utan även en värdig tillvaro. Här berättas torpet
Nytorps öde och historia genom århundradena.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 825 9

Bengt Liljenberg

Bo Bergman

Musiken och den eviga längtan
Bo Bergman (1869–1967) hade ett långt författarliv. Han var
välkänd litteratur- och teaterkritiker och ledamot av Svenska
Akademien från 1925. Hela sitt arbetsliv behöll han dessutom
sitt arbete som posttjänsteman. Bergman skrev noveller, dikter och romaner. Mest lockande har hans stämningsfulla,
ofta kärleksromantiska lyrik varit för många läsare – inte
minst för tonsättare och musiker. Det är denna del av hans
diktning som här behandlas.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 876 1

Henrik Sjögren

Folkhem och folkteater
Folkteatern skapades underifrån som folkparksteater och arbetarspel, uppifrån av Riksteatern. Här möter läsaren folkteaterns långa historia, regissörer, skådespelare, dramatiker
och kritiker. Den kloke, erfarne och självständige teaterkritikern Henrik Sjögren skriver med mer än 50 år i bagaget
som kritiker och med än fler år som betraktare. Nu menar
han att folkteatern på många håll har svikits, som i Malmö
där den en gång i tiden var betydelsefull.
omslag simon molin
inbunden. isbn 978 91 7331 865 5
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Lars-Erik Holländer

Halshuggning och andra
svenska straff
Från bödelns handbila till
Kriminalvårdens elektroniska fotboja
Här behandlas det hårdaste straffet av alla: döden.
Uppfinningsrikedomen har varit stor – halshuggning,
hängning, stegling, pålning är bara ett urval. Här går
författaren igenom de hårda straff som tillämpades även
i Sverige till för ca 100 år sedan. Han redogör också
för bakgrunden till flera av de kända eller mindre kända dödsdomarna: vi möter Anna Månsdotter, änglamakerskan Hilda Nilsson m.fl. Vi får en överblick över
de nationer som ännu använder straffet och ett kapitel
om hur det är att sitta i fängelse i Sverige i dag.
omslag stine regild
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 826 6

Anders Hammarlund

Esplanad

En essä om frihet och skönhet
Anders Hammarlund färdas vida med start och nedslag i barndomens esplanad, ut i Europa där han tidigare uppehållit sig om än i skilda tider och rum. Mitt i
det lokala tränger sig det internationella in, från Centraleuropa, Orienten och andra ställen. Hans sällskap
är sammansatt, också tidsmässigt. Musik, arkitektur
och kulturhistoria blandas till en spännande helhet.
Esplanad är en lärd och insiktsfull bok, en rapport från
en vetgirig författare med öppen blick. Hammarlund
är historiker, etnolog, musiker och författare till en rad
självständiga böcker om kultur, musik, gränsöverskridande med internationella perspektiv.
omslag simon molin
häftad. illustrerad. isbn 978 91 7331 857 0

Kjell O. Lejon, red.

Föreställningar om döden
Forskares aspekter på vår existens
och dess begränsning
»Av jord är du kommen, jord skall du åter varda.«
Orden klingar välbekanta, alla känner denna gångbara,
kärnfulla formulering. Tankar om döden är ofrånkomliga för de flesta. För en del är tankarna skrämmande,
för andra fascinerande – för många bådadera. Vad händer efter döden? Har vi ett eller flera liv? I denna innehållsrika volym skriver ett antal forskare vid Linköpings
universitet om ämnet. Här behandlas hur döden i västerlandet skiljer sig från den i andra kulturer liksom
hur man i konsten handskas med döden. Läsaren överrumplas av bidragens rikedom på infallsvinklar.
omslag simon molin
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 811 2

Johanna Widenberg

Den stora kreatursdöden
Kampen mot boskapspest och mjältbrand
i 1700-talets svenska rike
Under 1700-talet härjade många smittsamma och dödliga boskapssjukdomar i Sverige och Finland. Det var
den stora kreatursdödens sekel – aldrig tidigare hade så
många djur störtat i så häftiga sjukdomsutbrott. Myndigheter, medicinare och djurägare försökte på alla sätt
hejda den snabba smittspridningen. En kamp inleddes
mot sjukdomarna, åtgärder som kom att få omfattande
konsekvenser för djurhållningen i riket. Johanna Widenbergs unika och faktafyllda bok analyserar 1700talets stora boskapssjukdomar utifrån historiska källor
och veterinärmedicinska perspektiv.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 866 2

Håkan Strömberg

Lucia

Den svenskaste av alla traditioner
Den 13 december varje år firas lucia i Sverige. Det firas i förskolan, kyrkan, tv och på arbetsplatsen. Lucia
beskrivs gärna som den svenskaste av alla högtider. Det
är lucia som svenskättlingar och utlandssvenskar visar
upp, och det är lucia som fått väcka Nobelpristagarna
när de är i Stockholm för att ta emot sitt pris. Men
firandet handlar inte bara om tindrande ljus. Under
2000-talet har firandet skapat rubriker. En skola nekar
en pojke att vara lucia, en annan tillåter det. Här berättas om traditionens bakgrund och utveckling. Det blir
en historia som tar sin början en gång i Syrakusa och
leder fram till 2010-talet.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 843 3

Ulf Palmenfelt

Berättade gemenskaper
Individuella livshistorier
och kollektiva tankefigurer
Hur fungerar olika berättelser? Och vad finns det för
olika typer av berättande? Ulf Palmenfelt har samlat
in och undersökt hur »vanliga« människor berättar om
sina liv. Varje människa är unik även om man lever under likartade omständigheter, på samma plats och vid
samma tid. Detta är folklore, författarens specialitet.
Han relaterar det till folksagorna och till folksägnerna,
som ingår i en kollektiv tradition. Men även dessa är
beroende av vem som återberättar dem. I kapitel om livshistorier, minnen, emotioner, dialoger, de allra minsta
kollektiven, behandlar Palmenfelt allt detta berättande.
omslag simon molin
dansk bindning. isbn 978 91 7331 809 9
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Gudrun Nyberg

Medicinen, människorna, vården
Hundra år i Göteborg
De senaste 100 åren har medfört enorma förändringar i samhället, så också inom sjukvården. Antibiotika, hormoner,
cellgifter och andra läkemedel har medfört ett dramatiskt
förändrat sjukdomspanorama. Att fokus ligger på Göteborg
i denna bok gör den inte alls provinsiell; det var oftast en
liknande utveckling i hela landet, när en vård för alla växte
fram. Ett antal viktiga läkare och forskare presenteras.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 862 4

Peter K. Andersson

På stadens skuggsida
Människor och brott i Jack the Rippers London
Här träder vi in i det viktorianska London, i den miljö där
Jack the Ripper härjade; samhällets skuggsida. I denna bok
får vi ta del av de mångas vardag, de fattiga och utsatta, de
hårt arbetande och de inte så hårt arbetande, de skötsamma
och de kriminella. Historikern Peter K. Andersson har sammanställt en mängd olika livsöden där vi bl.a. får följa den
sömnige konstapeln Thomas Parrock, Jack the Rippers andra
offer Annie Chapman och många fler.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 848 8

Sten Henriksson

Sviktande neutralitet
Öresundsspärren. Om de svensk-tyska
ubåtsnäten 1940–1945
Den 10 juni 1940 lade Sverige och Tyskland på tysk begäran
ut ett nät i Öresund – för att stoppa främmande fartyg.
Östersjön blev helt dominerat av den nazistiska makten.
Sverige fick beröm av Tyskland för sin tjänstvillighet. Sviktande neutralitet är ett stycke historia från andra världskriget,
som har något viktigt att berätta. Även stora händelser trängs
bort och glöms, särskilt om de inte är något att yvas över.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 858 7

Stefan Bohman

Arbetslösas röster
Visor och låtar av och om arbetslösa 1888–2015
Visor och musik har i sin propagandistiska och sociala kraft
en mycket stark ställning i samhället. Det är det grundläggande skälet till varför visor är intressanta studieobjekt.
Detta menar etnologen Stefan Bohman som här har studerat
visor skrivna av och om arbetslösa. I texterna framkommer
ofta individuella värderingar och beskrivningar av levnadsförhållanden som inte återfinns i officiella historieskrivningar.
omslag bo herlin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 851 8

Ronny Ambjörnsson

Den skötsamme arbetaren
Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930 (4:e upplagan)
Den skötsamme arbetaren är en modern idéhistorisk
klassiker om den skötsamhetskultur som växte fram inom den svenska arbetarklassen under 1900-talets första
årtionden. Den hade sina centra inom fackföreningar,
nykterhetsloger och bildningsorganisationer, en kultur
som under 1930- och 1940-talen var väl etablerad även
utanför dessa organisationer. Denna kultur utgjorde
en dimension av vardagen, tog sig uttryck i beteenden,
idéer, attityder, i sådant som vi kan kalla mentalitet.
Här finns en ny efterskrift och ett nytt förord till denna
reviderade upplaga av boken. Företal av Anna Carlstedt.
omslag johannes molin
inbunden. isbn 978 91 7331 819 8

Gösta Arvidsson & Lars Melander

Vi ses på Freden!

En berättelse om Den Gyldene Fredens historia
Den Gyldene Fredens historia börjar redan på 1400talet då den förste källarmästaren utskänkte vin på
tomten i Gamla stan. Troligen öppnade så småningom
Den Gyldene Freden 1776, men först efter diverse bråk
med husägare runt omkring. »Freden« blev stamkrog
för Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl
von Linné, Albert Engström, Evert Taube. Konstnärerna, författarna, trubadurerna, akademiledamöterna
har fortsatt att gästa lokalen. Och de klassiska rätterna
finns ännu på matsedeln. Med denna bok fullbordas
Arvidssons och Melanders trilogi över klassiska krogar
i Stockholm efter Vi ses på Baren! och Vi ses på Stopet!.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 850 1

Britt Karlsson & Per Karlsson

Champagne

Vinet och odlarna
I Sverige dricker vi allt mer champagne, för närvarande
är vi det tionde landet i världen, trots vår ringa folkmängd. I denna bok får vi champagnens vinhistoria.
Hur det började, hur det har utvecklats och alla minutiösa regler som gäller för den ädla drycken. Fokus
ligger på odlarna, inte enbart på de största välkända
husen. Många odlare producerar nu egen champagne
med egna etiketter. Som pionjärer rör sig Britt och Per
Karlsson bland dessa oändligt skickliga odlare och intervjuar, samtalar och studerar deras verksamhet. En
bok full av fakta och kunskap. Författarna har erhållit
ett flertal internationella priser för sina tidigare böcker.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 813 6
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Johan Ekelund & Linda Zetterman

Capellagårdens kokbok

Platsen, människorna och maten
Capellagården i Vickleby på Öland är en legendarisk
skola för konsthantverk, grundad 1958 av möbelformgivaren Carl Malmsten. I stiftelseform bedriver man
undervisning utifrån en egen pedagogik, livsfilosofi,
där man inriktar sig på naturmaterial. Oftast är det
tvååriga kurser i keramik, snickeri och textil, men också kortare kurser där odling och trädgårdsskötsel ingår.
I denna bok presenteras ett antal aptitliga recept som
bygger främst på de egna produkterna från trädgården
på Öland. Läsaren möter också framstående lärare,
konstnärer och kockar på Capellagården som berättar
om sitt arbete och sin relation till skolan.
omslag johan ekelund
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 839 6

Hans Medelius

Mat och måltid på Öland
Maten markerar människors sociala och geografiska
tillhörighet och vårt ätande genomsyras av kulturella
symboler, oftast utan att vi tänker på det. På Öland
finns kroppkakorna, »lufsan« är en annan rätt. Här får
läsaren en ingående beskrivning av vad ölänningarna
har haft på bordet under seklernas gång – vad som
serverats; hur det sett ut på bordet. Råvaror, odling,
tillredning, drycker, vad bjöds till bröllop, begravning
och dop? Allt presenteras i denna fantastiskt faktafyllda
bok om maten och råvarorna och om drycker som öl,
vin, mjölk och vatten. Historiskt åt man ofta, men kosten varierade med vid vilket bord den bjöds. Boken är
rikt illustrerad med äldre fotografier.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 861 7

Magdalena Ribbing & Karsten Thurfjell, red.

Mat som mode

Gastronomisk kalender 2018
Även mat är mode, nu kanske mer än någonsin, när
ständigt nya krogar öppnas med modeinriktade matsedlar. Gastronomiska akademien fyller 60 år och
frågan är vad som skett under denna period. Vad åt vi
exempelvis 1958? Vi får läsa om hur nattvardsvinet varierat och hur den allt populärare inälvsmaten tagits emot
här i landet och vilken roll den haft. Matens råvaror
diskuteras, exempelvis fettet: Vilket fett är farligt? Här
finns även att läsa om vilt, och vinnaren av Årets kock
och andra gastronomiska pristagare intervjuas och presenteras. Mat som mode blir en spegel av vad som är
intressant på den gastronomiska scenen i dag.
omslag stina kylhammar
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 863 1
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Johan Örn

HI-gruppen och hantverkets återkomst
Svenska möbler och inredningar 1960–1966
HI-gruppen var en sammanslutning av hantverkare och inredningsarkitekter som grundades 1957 i
Stockholm och var verksam till 1972. Man arbetade dels med enskilda, unika möbler, dels med modeller/
prototyper för industriell produktion. I HI-gruppen ingick bl.a. inredningsarkitekten/möbelformgivaren
Åke Axelsson, arkitekten/konstnären John Kandell, arkitekterna Hans Johansson och Hans Kempe,
snickarmästaren David Sjölinder, tapetserarmästaren Gösta Engström och plåtslagarmästaren Holger
Johansson. Rikt illustrerad bok med text på både svenska och engelska.
omslag johannes molin. inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 836 5

Karin Björquist & Jonas Lindkvist

Karin Björquist

Formgivare på Gustavsberg
För en större allmänhet är Karin Björquist berömd för sin
vackra Nobelservis, som dukas fram i Blå hallen vid Nobelfesten. Men hon har en omfattande livsgärning långt därutöver. Typiskt för hennes produktion är hur material, form
och funktion förmedlar hennes estetiska idéer. Denna bok
bygger på hennes egen samling med ca 200 föremål ur
hennes produktion. Efterord Hedvig Hedqvist.
omslag jonas lindkvist
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 840 2

Lena Holger

Rista liv

Målaren Hélène Vejrich
Hélène Vejrich dokumenterar som konstnär humöret, vädret
och vardagen. Naturen är för henne viktig och det är den
som är dragningskraften. Därför använder hon i sitt gestaltande också helst naturligt material. Bivax och trä uppskattar hon. Hon målar i lager på lager ovanpå bivaxet som
lagts på träpannå. Lena Holger, bosatt i Stockholm, är konstvetare och museiintendent, därtill författare till en lång rad
uppmärksammade konstböcker.
omslag petter antonisen
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 807 5

Kristina Maria Mezei

I knutens hjärta

En bok om konstnären Berit Pettersson
Berit Pettersson (1950–2014) kretsade i sitt skapande
kring vad ljuset och kompositionen kan berätta om
konstnärskapet. Människorna, inbäddade i ett dramatiskt ljusdunkel, sugs upp av ljusmättade mäktiga landskap och av transparenta gatubilder. Men det mjukt
svepande ljuset stramas upp, strukturerna i kompositionen tar över när hus förvandlas till labyrinter.
Byggstenar blir navet i Petterssons konstnärskap: hos
människan i hennes kropp och relationer, i materien och
universum. Pettersson var ordentligt inläst på kvantfysikens områden, vilket speglades i hennes skapande.
Kristina Maria Mezei är fil.dr i konstvetenskap.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 831 0

Nils Petter Sundgren

Vän med demonerna
Skulptören Bo Andersson
Bo Andersson, bosatt i Stockholm, är främst skulptör
med många offentliga utsmyckningar på sin verklista.
Han arbetar gärna i stort format och i järn och koppar, inte sällan med skrot från havets botten. Han är
likaså en fin tecknare, där det svarta dominerar, precis
som fallet är i skulpturerna. Han prövar också modern
laserteknik på urtida motiv. Andersson är bortskämd
med att nästan alltid få positiv kritik och betraktas som
en av landets främsta skulptörer. Han finns representerad på Moderna Museet och andra viktiga museer.
Nils Petter Sundgren är välkänd författare, filmkritiker
och kulturjournalist m.m.
omslag petter antonisen
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 808 2

Olle Granath

Axel Sjöberg
Bland kobbar och skär
Axel Sjöberg levde 1866–1950 och var en känd målare,
utbildad vid Konstakademien 1885–1892. Han arbetade
med kraftfulla penseldrag i måleriet och svärta i teckningarna. Ofta landskap med människor och djur i
kamp med hårda livsvillkor. Han hämtar mycket av
inspiration och motiv från ytterskärgården, något som
också syns i hans omslag till flera Strindbergsböcker.
Här presenteras Axel Sjöberg av en modern konstskribent som porträtterar Sjöbergs konst utifrån dagens
perspektiv, som sätter in honom i en expressionistisk
tradition men också i relation till andra framträdande
djur- och naturskildrare.
omslag petter antonisen
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 810 5

Bo Bergström

Effektiv visuell kommunikation
Om nyheter, reklam, information och profilering
i vår visuella kultur (11:e upplagan)
Den 11:e upplagan är här med uppdaterat och utvecklat verbalt och visuellt material. Här ges insikter i det
dramaturgiska berättandet, i de olika rollerna på de
aktuella arbetsplatserna, i hur vi alla i egenskap av
allmänhet eller målgrupp påverkas av texterna, bilderna,
formerna, färgerna och i hur de kreativt och relevant
ska ges form och innehåll, i hur ett företag långsiktigt
bör profilera sig samt i ett kapitel som kan stadga upp
en ofta förbisedd verksamhet – att få texter och bilder
att samspela på ett lockande sätt. Boken är en klassiker
inom sitt område och har översatts till en rad språk.
omslag mario sierra
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 837 2

Jan af Burén

Litografin: en snilleblixt
Uppfinningen och utvecklingen av litografin
Litografin uppfanns i München i slutet av 1700-talet.
I början användes tryckmetoden för bl.a. nottryck,
skolplanscher och kartor. Snart blev det en reproduktionsform, billigare och snabbare än de tidigare allenarådande kopparteknikerna gravyr och etsning. Författaren Jan af Burén strukturerar här litografins historia
med först uppfinningen och etablerandet, sedan bakgrunden och förutsättningarna i ett samhälle i stark
omvandling. Här skrivs naturligtvis konsthistoria men
samtidigt teknikhistoria. Utifrån Nationalmusei samlingar ger af Burén svenska exempel på litografiska verk
i den rikt illustrerade boken. Ett kunnigt standardverk.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 823 5

Kristina Wängberg-Eriksson
& Jan Christer Eriksson

Josef Frank – möbelformgivaren
2:a upplagan
Josef Frank (1885–1967) arbetade hela sitt yrkesliv som
arkitekt och designer. Han föddes och levde i Wien fram
till 1920-talet. Då hade han hunnit bli en av modernismens främsta företrädare i det då radikala klimatet.
År 1934 flyttade han till Sverige och arbetade under 30
år för Svenskt Tenn som skapare av möbler, lampor,
glas och tryckta tyger. Hans modernism var inte alls
sträng utan han lockades av det symboltyngda. Franks
stolar, bord och byråer med vackra, egna linjer är fortfarande efterfrågade. Mest känd är kanske hans blomsterprydda byrå som ständigt vinner nya beundrare.
omslag johannes molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 838 9
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Göran Tagesson & Sverker Linge

Kyrkan, rummet, landskapet
Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung
och Allhelgonakyrkan i sitt sammanhang
Detta är en bok om de märkliga gamla kyrkorna med
anknytning till det legendariska Vreta kloster i Östergötland. Här berättas om platser, om landskapet och
den långa händelserika historien – inte minst när staten gick från den katolska till den lutherska läran under Gustav Vasa. För snart tusen år sedan var kyrkan
en manifestation av en ny samhällsordning. Stenkyrkorna i landskapet var något helt nytt för sin tid – för
första gången uppfördes stora monumentala byggnader
i sten. Boken handlar om kyrkorna, människorna och
omvärlden. Text på både svenska och engelska.
omslag mats fredrikson
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 845 7

Stefan Alenius

Den byggda bilden av
Världens rum och Ordningen
Är grottan en arkitektonisk bild av grottmålarnas kosmos där markens och stenens jordgudinna formar
världsrummet? Vad föreställer i sådana fall heliga platser som Stonehenge och Akropolis? Denna volym är en
studie i grunderna till arkitektonisk form- och rumsuppfattning, och utgör en fortsättning på författarens
förra bok, Den byggda bilden av oss själva. Här behandlas de västerländska arkitekturstilarnas samband med
respektive stadsutveckling och produktionsordning.
Några heliga rum i samma historiska område blir föremål för prövande tolkningar. »Kan det vara så här?« är
frågan inför de utvalda besöksstationerna.
omslag stefan alenius
dansk bindning. illustrerad. isbn 978 91 7331 847 1

Anders Kaliff & Julia Mattes

Tempel och kulthus
i det forna Skandinavien
Myter och arkeologiska fakta
Var utövade människor sin religion i Skandinavien,
under vikingatiden och tidigare? I det fria, vid källor,
på berg eller heliga lundar, fanns särskilda byggnader
för den religiösa kulten? Dessa frågor och mycket mer
diskuteras i den här boken. Fram till nyligen var det
en omtvistad fråga bland arkeologer och religionshistoriker om kultbyggnader alls funnits under förhistorisk
tid i vår del av Europa. Att så verkligen var fallet har
nu bekräftats. Boken är en färd genom historien, från
stenålderns dödshus fram till medeltidens stavkyrkor,
Sydostasiens andehus och 1800-talets romantiska måleri.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 812 9

Madeleine Hjort

Den demokratiska staden
Att utveckla det offentliga rummet
Staden tillhör medborgarna, men överallt måste människor värja sig mot de kommersiella intrycken, som
ständigt uppmuntrar till konsumtion. Författaren Madeleine Hjort går igenom reklamens inverkan på stadens
miljö. Hon tar upp exempel och analyserar vad de betyder. Hon uppehåller sig vid det tilltal som tillämpas
i det offentliga rummet. Vad kan erbjudas som alternativ till just reklamens budskap? Vems drömmar är
det som styr Stureplan – vilka värden kommuniceras?
På vilket sätt sker segregering i stadsmiljö? Detta är en
stridsskrift om rätten till utrymmet på gator och torg,
på bussar och tunnelbana, på perronger och väntställen.
omslag simon molin
häftad. isbn 978 91 7331 868 6

Madeleine Hjort

Konstens betydelse
Om konstarter och litteratur
i skola och samhälle (2:a upplagan)
Förintelsemonumentet i Berlin, baletten Svansjön liksom verk av Pina Bausch och Roberto Saviano blir belysta i denna bok om sambanden mellan konst, demokrati och yttrandefrihet. Och likaså var konstens egna
gränser går. Författaren Madeleine Hjort tar fasta på
konstens betydelse i vårt samhälle. Hon anknyter till
aktuell forskning och olika internationella studier. Två
kapitel och ett antal bilder har tillkommit i denna nya
upplaga av boken. Hjorts bok jämförs med den amerikanska filosofen Martha Nussbaums kritik av den globala utvecklingen inom utbildningsområdet.
omslag simon molin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 835 8

Dan Bagger-Sjöbäck, red.

Det goda åldrandet

Allt du behöver veta om din kropp och hälsa
(2:a upplagan)
Det goda åldrandet är ingen läkarbok i vanlig mening,
även om huvuddelen av skribenterna är ovanligt kvalificerade läkare och forskare. I stället kan innehållet närmast ses som en form av friskvårdsinformation om åldrandet och vad man kan göra för att hitta en livsform
som bidrar till att man får ut så mycket positivt som
möjligt av livet i dess olika faser. Den positiva tonen
dominerar bokens texter, även om vi lever i en tid där
ungdomlighet ses som en dygd. Men denna syn är under förändring och det goda åldrandet bidrar till detta
med ett hälsotänkande som gäller för alla livets åldrar.
omslag bo herlin
inbunden. illustrerad. isbn 978 91 7331 738 2
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