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Vinlandet Frankrike
Trend och tradition

Britt Karlsson, text
Per Karlsson, foto

Frankrike har alltid varit Vinlan-
det med stort V.  I denna kunniga 
vinbok granskar Britt Karlsson hur 
man idag i Frankrike kombinerar 
tradition och nytänkande. Dagens 
trender prioriterar designat vin, 
terroir-vin och lyxviner. Marknads-
föringen spelar en allt större roll. 
Hur anpassar sig de franska odlarna? 
Varje region ägnas uppmärksamhet. 
Britt och Per Karlsson reser runt till 
odlare och talar med personer som är 
inblandade i vinets resa från vingård 
till matbord. 

Inb., ill., isbn 978 91 7331 627 9

Zorn i Amerika 
Hans Henrik Brummer

Under sina resor i Europa träffade  
konstnären Anders Zorn inflytelse-
rika personer och knöt kontakter som 
resulterade i sju resor till Amerika. I 
USA träffade han framstående perso-
ner inom finans, politik och kultur. 
Hans virtuositet med penseln blev 
legendarisk och beställningar från 
samhällets grädda kom på löpande 
band. I boken får läsaren följa Zorn 
på hans resor och äventyr, ta del av 
de många modellsittningarna och av 
möten – en del med förvecklingar.

Inb, ill, isbn 978 91 7331 555 5

Europas revolutioner
England, Frankrike, Ryssland 
och Tyskland

Håkan Arvidsson

Europa har under sin mer än tusen- 
åriga historia endast genomlevt fyra 
revolutioner. Men bara tre av dessa 
har betraktats som revolutioner i 
samtidens och eftervärldens ögon. 
Av de fyra händelser som författa-
ren diskuterar och reflekterar kring 
är det en som vanligen inte erkänns 
som en revolution, nämligen det 
tyska nazistiska maktövertagandet. 
De revolutioner som avhandlas är 
den engelska, den franska, den ryska 
oktoberrevolutionen samt national-
socialismens störtande av Weimar-
republiken och de efterföljande åren 
av nazistrike. 

Inb., ill., isbn 978 91 7331 626 2

Josef Frank
– möbelformgivaren 
Linjespel i fria rum 

Jan Christer Eriksson

Josef Frank (1885–1967) arbetade 
nästan hela sitt liv som arkitekt och 
designer av möbler och textilier. 
Han föddes och levde i Wien fram 
till 1920-talet. Då hade han hunnit 
bli en av modernismens främsta före-
trädare. 1934 flyttade han till Sverige 
och arbetade under 30 år för Svenskt 
Tenn som skapare av möbler, lampor, 
glas och tryckta tyger. Här berättas 
om hans liv och arbete. 

Inb., ill., isbn 978 91 7331 623 1
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Kärrbo 
En liten socken i stora drag 

Gunnar Grant/ 
Elisabeth Westerdahl, red.

Kärrbo socken ligger vackert belägen 
på en udde strax öster om Västerås, 
omgiven av Mälaren. Dess historia är 
lång, redan under bronsåldern fanns 
bebyggelse i området. När Kärrbos 
hembygdsförening bildades startade 
man en insamling av bilder och berät-
telser från Kärrbobygden. Bygdens 
historia kom att locka allt fler och 
snart började ett omfattande arbete 

med att sammanställa bilder, fotografera på nytt och komplettera det väx-
ande materialet med intervjuer. Fram växte en levande bild av socknens 
historia, skildrad både i stora drag och genom enskilda människoöden. 

Inb., ill, isbn 978 91 7331 639 2

Ordets makt
En handbok i övertygandets 
teknik

Peter Adler

En praktisk handbok i övertygande 
och en exempelsamling som visar hur 
retoriken fungerar i politiska, sociala 
och historiska sammanhang. Förfat-
taren Peter Adler hämtar en hel del 
material från sin långa verksamhet 
som copywriter, författare, talskrivare 
och retorisk coach. Boken presen-
terar också ett antal stora talare och 
beskriver de retoriska tekniker som 
gett deras tankar stark genomslags- 
kraft.

Inb., isbn 978 91 7331 616 3

Tänk i tid! 
Historiens nödvändighet

Sten Rentzhog

Nästan allt omkring oss, till och med 
vi själva med våra medfödda egen-
skaper och inlärda beteenden, har 
till stor del formats av det förflutna. 
En fantastisk plädering för historiens 
användbarhet och nytta för alla.

Mjukband, isbn 978 91 7331 628 6

I glömskans land 
Exkursioner i sentida 
svensk-tyska spår

Ylva Herholz

Sedan krigsslutet har det talats tyst 
om de tidigare nära svensk-tyska 
förbindelserna i Sverige. Efter kriget 
vände Sverige Tyskland och miljoner 
tyska flyktingar ryggen. Exempelvis 
var tusentals unga tyska kvinnor hem-
biträden i det svenska folkhemmet 
under 50-talet. I den här reportagebo-
ken berättas bland annat några av dessa 
kvinnors historia. Vi möter också tre 
framstående författare och intellektu-
ella som berättar om sina tyska erfaren-
heter, efterkrigsår, sitt eget och Sveriges 
förhållande till Tyskland, attityder och 
historielöshet.

Inb., isbn 978 91 7331 625 5

Förlorade generationer?
Tyskarna och skuldfrågan

Barbro Eberan

Övergripande problemställning i 
boken är hur generationerna i Tysk-
land har handskats med arvet efter 
nazismen och Hitler. Hur har män-
niskor präglats i den epok de själva 
upplevt? Eberan tar t.ex. upp mel-
lankrigsgenerationen (1919–1933) med 
judiska författare och efterkrigstyska 
kulturpersonligheter. Hon tar upp 
krigsgenerationens barn, födda 
1934–1954, med 1968-årsrevoltörerna 
och deras anklagelser mot den äldre 
generationen. Till sist analyseras 
krigsgenerationens barnbarn 

Inb., ill, isbn, 978 91 7331 630 9 

Västkusten och världen 
Journalisten Åke Hall

Thomas Hall 

Åke Hall var en av Göteborgs och 
Västsveriges stora journalister under 
50 år. Hans register var brett, han 
bevakade stora evenemang, skrev 
dramatik och romaner. Han var en 
skribent med kritiskt och självstän-
digt öga. Här kommer han själv till 
tals med egna texter. 

Inb., isbn 978 91 7331 441 1

Politik i det offentliga 
rummet 
Svenska valaffischer 1909–2010

Nicklas Håkansson
/Bengt Johansson/Orla 
Vigsø

Valaffischen är ett självklart inslag i 
de svenska valkampanjerna. I mer än 
hundra år har väljarna fått se mängder 
av valaffischer med budskap från de 
politiska partierna. I boken gör de tre 
forskarna vid Göteborgs universitet 
en bred genomlysning av valaffischer-
nas betydelse i svenska valrörelser.

Inb., ill, isbn 978 91 7331 621 7



Regional matkultur
Terroir i matlandet Sverige

Martin Ragnar

Mat är inte bara föda utan också 
kultur, något som människan formar 
och format av det utbud av råvaror 
som erbjuds där hon finns. Martin 
Ragnar är intresserad av den kultur-
geografiska kopplingen mellan en 
plats och dess smak, han vill nå fram 
till verkligt typiska och i några fall 
unika råvaror, halvfabrikat och rätter 
med koppling till en viss region i 
landet. 

Mjukband, ill., isbn 978 91 7331 633 0

Mellan Gud 
Vandring i andligt landskap

Erik Lindfelt

Bokstavstrogen religion växer. Det 
gör också motpolerna: New Age, 
ateism, hemsnickrade förhållnings-
sätt. Varför? Författaren har besökt 
fredagsbönen på Teheranuniversite-
tet, den kristna högerns högkvarter i 
Washington, Rättvik, där en biskop 
avvisar tron på Jesu uppståndelse, den 
kontroversiella katolska rörelsen Opus 
Deis världscentrum i Rom och om ett 
slakteri i Sydney som tar nötkreatur 
av daga enligt judisk koshertradition.

Inb., isbn, 978 91 7331 620 0

Mellan prärien 
och evigheten
I spåren av Thoureau och 
nature writing

Per Helge 

Den genre som i USA kallas nature 
writing ställer frågan om människans 
öde, hennes plats och roll i naturens 
stora väv. Det är i deras spår Helge 
färdas och drar paralleller till lik-
nande svenska författarskap. 

Inb., isbn 978 91 7331 619 4

Till glädjen 
Essäer

Olav Wiström

Olav Wiström skriver om gläd-
jens alla aspekter – den inre såväl 
som den yttre. Om den stilla 
glädjen som man kanske behål-
ler för sig själv och om den utåt- 
agerande glädjen på fotbollsmatchen. 
Han skriver om glädjen i ”flow” och 
den glädje som kan infinna sig oför-
happandes, som vid åsynen av något 
vackert. Han gör också en djupdyk-
ning i klassiska författares och filoso-
fers tolkning av glädjen. 

Inb., isbn 978 91 7331 629 3

Att använda ord för  
konstverk
Mats Ergon 

Konstnärsklubben beslutade 1886 att 
lägga papper på borden för medlem-
marna att  teckna och anteckna på. 
Mats Ergon har gått igenom ca 7 000 
bordsteckningar och gjort ett urval. 
Här kan man läsa tongivande konst-
kritikers, museichefers, författares och 
konstnärers beskrivningar av upplevel-
ser och konstsyn. 

Mjukband, ill, isbn 978 91 7331 634 7

Rörstrands serviser
Dekorer och modeller under 280 år

Bengt Nyström/Peter Stenberg

En uppslagsbok över alla de servis- och 
tallriksdekorer som använts av Rörstrands 
porslinsfabrik från den första tillverk-
ningen på 1720-talet i Stockholm fram 
till att tillverkningen lades ner i decem-
ber 2005.

Inb., ill, isbn 978 91 7331 631 6

Karl Nordström
Karin Sidén/
Torsten Gunnarsson, red. 

Karl Nordström (1855–1923) föddes i Varberg dit han också återvände med 
den så kallade Varbergsgruppen. Han utbildades vid Konstakademien i 
Stockholm, men reste tidigt till Paris och studerade impressionisterna. 
Han hamnade snart tillsammans med andra konstnärer i Grez-sur-Loing 
och övergick till ett ljusdränkt måleri. Han målade stora landskap i mät-
tade nyanser, inte minst från västkusten. Han anslöt sig senare till utbry-
tarna från Konstakademien, Konstnärsförbundet, där han så småningom 
blev stridbar ordförande.

Inb., ill, isbn 978 91 7331 622 4



Friluftsliv i förändring 
Peter Fredman/Maria     
Stenseke/Klas Sandell, red.

Här diskuteras bland annat hur det 
forskas kring begreppet friuftsliv, 
man redovisar enkätstudier i ämnet, 
gör en kvantitativ analys av frilufts-
livet samt beskriver och tecknar de 
sociala mönstren. Även barns möten 
med natur, det friluftsliv som sker 
nära tätorterna och naturupplevel-
sernas ekonomiska värde undersöks. 
Och vilka nya aktiviteter av friluftsliv 
finns? 

Inb., ill, isbn 978 91 7331 632 3  

Det gröna finrummet
Ebba Lisberg Jensen/
Pernilla Ouis

Använder sig invandrare av naturen 
på ett annat sätt än infödda medbor-
gare? Och finns det något visst sätt 
att använda natur och friluftsliv som 
är ”bättre” än något annat? Förfat-
tarna diskuterar även språkets och 
de enskilda ordens och begreppens 
betydelse i natur- och friluftssam-
manhang. 

Inb., ill, isbn 978 91 7331 638 5

Mångfaldens utmark
Kelvin Ekeland

Landskapets historia i vid mening, 
dess kontext och funktion har alltid 
intresserat författaren. Han pekar på 
betydelsen av att se helheten i land-
skapet och nödvändigheten att ha 
med sig den historiska kunskapen. 
Den biologiska mångfalden är viktig. 
Denna ger nycklar till att förstå mil-
jövården, rekreationer vid bevarande 
och restaurering. 

Inb., ill, isbn 978 91 7331 6187 

Se Brasilien
Berndt Paulsson

Se Brasilien presenteras här i ny, 
omarbetad upplaga inför bland annat 
VM i fotboll 2014. Boken bjuder 
på alla nödvändiga fakta om land, 
folk, ekonomi, politik, historia och 
givetvis sevärdheter inom kultur och 
natur.

Mjukband, ill, isbn 978 91 7331 415 2

Skola och makt 
Anders Persson

Skolan har sedan 1950-talet ansetts 
befinna sig i kris, men aldrig så mycket 
som idag. Till och med skolansvariga 
politiker sjunger med i klagokören. 
Boken tar upp aktuella pedagogiska 
frågeställningar samtidigt som den 
ger perspektiv på svensk skolpolitik. 

Mjukband, isbn 978 91 7331 636 1

Springa på vatten 
Transit Grekland. Om flyktingar 
och immigranter i EU:s utkant

Annette Rosengren

Annette Rosengren har under lång tid följt 
flyktingars liv, öde och kamp för att rädda sig 
undan krig, död och tortyr. Hon har i perio-
der levt i Aten och vistats bland flyktingar där, 
intervjuat och samtalat med dem, hjälpt dem 
efter förmåga i deras kamp med polis, myndig-
heter, rasism och förföljelser. Springa på vatten 
är ett starkt dokument, en rapport om mänsklig 
kamp mot avhumanisering och utnyttjande.

Mjukband, isbn 978 91 7331 637 8

Fosterbarn i lokal-
samhället
Johanna Sköld/Ingrid 
Söderlind

Den vanligaste lösningen för barn 
som inte kunnat bo hos sina biolo-
giska föräldrar har länge varit att 
placera dem i fosterhem. Boken ger 
en bred översikt av hundra års foster-
barnsvård: vad menas med fosterbarn, 
etiska överväganden, bedömningar av 
barn, fosterhemsinspektörernas roll 
m.m.

Inb., isbn 978 91 7331 635 4

Kropp och politik 
Bengt Erik Eriksson/
Eva Palmblad

I Kropp och politik analyseras hur häl-
soupplysning och hälsoideal speglar 
det svenska samhällets utveckling 
från andra världskriget fram till 
senaste sekelskiftet. Kampanjer för 
en friskare befolkning och råd om 
hur den egna kroppen ska skötas får 
illustrera grundläggande visioner om 
det goda samhället. Andra reviderade 
utgåvan.

Mjukband, isbn., 978 91 7331 624 8

Andra reviderade utgåvan

Andra reviderade utgåvan
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