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Anders Björklund
Skrotsamlarna

Möten med gränslösa fordonsälskare
Hur ser dessa skrot- och fordons-
samlare ut? Detta är en helt egen 
värld, som oftast utgörs av män 
som tar emot och förklarar. Anders 
Björklund är författare och musei-
man, senast chef för Etnografiska 
museet i Stockholm. Han har en 
lång rad egensinniga böcker bakom 
sig, många i gränsområdet veten-
skap/populärkultur. Detta är en 
djupdykning i ett unikt intresse och 
dess människor.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 51 8

Mattias Frihammar
Ur svenska hjärtans djup

Reproduktion av samtida monarki
Nytryck

Varför förvaras Carl XVI Gustafs 
använda servett i Livrustkamma-
rens magasin? Varför är det så van-
ligt med porträtt av kungligheter 
på dass, och vad betyder det? Vad 
händer om kungen och drottningen 
kommer på besök i en kommun? 
Hur blir man en modern undersåte? 
Denna bok är en saklig studie som 
tar seriöst på ett samhällsfenomen 
som ibland beskrivs som oförarg- 
ligt, men som alltid väcker starka 
känslor: kungligheten i vår tid.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 46 4

Olle Näsman (i samarbete  
med Jan-Olof Strandberg)

Narren på scenen
»Herr Strandberg!  

Lita aldrig på en skådespelare!«

Jan-Olof Strandberg var teater. Han 
var bred i sin yrkesroll, djupt bildad 
behärskade han scenkonsten med 
ett allvar som få andra. Han var chef 
för Dramaten, han var skådespelar-
fackets ordförande, men han höll sig 
undan filmroller liksom offentlighet 
som privatperson. Han hade spelat 
i »alla« uppsättningar av betydelse. 
Hans integritet var stark och han 
var lojal mot konsten. Boken är rikt 
illustrerad. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 64 8

Lena Holger
Lisa Bauer

Tecknaren, illustratören och  
glaskonstnären

En biografi över Lisa Bauer, född och 
uppvuxen i Göteborg. Hon var från 
början tecknare, och blev alltmer ge-
nial. Mest känd har Bauer blivit för 
sina storartade fönster i katedralen/
domkyrkan i Linköping liksom 
hennes glasarbeten i samarbete med 
Kosta glasbruk. Lena Holger är konst- 
vetare, museiman och författare och 
har bl.a. varit chefsintendent vid Na-
tionalmuseum i Stockholm.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 57 0

Anders Nord
Medeltida pigment

Färgen i de gamla kyrkomålningarna
Anders Nord har i många år arbetat 
med medeltida kyrkomålningar. Nu 
är det hög tid för en egen bok om 
dessa beundrade målningars pig-
ment. Just analysen av målningarnas 
pigment har visat sig viktig som kom-
plement till tidigare framställningar. 
I boken berättas exakt vad pigmen- 
tets historia avslöjar. Genom många 
exempel förstår läsaren hur färger-
na en gång framstod och vad åren 
förändrat.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 63 1

Niklas Schiöler
Bikt om dikt

I Bikt om dikt skriver Niklas Schiöler 
personligt och initierat om poe- 
sins betydelse, dess avgörande vikt 
för livsförståelsen, för skönheten 
och förgängligheten. Dikten som 
en andra andning. Det är på sam-
ma gång poesireflexion och konst-
bekännelse. Niklas Schiöler, född 
1964 och bosatt i Lund, är förfat-
tare, essäist och poesikännare. Han 
anses som en av världens främsta 
kännare av Tomas Tranströmers 
författarskap.
Inbunden. ISBN 978 91 89063 67 9
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Ylva Herholz
Underhåll för tysknördar
Om efterverkningar från en ond tid
Återupptäckten av en låda med gamla 
släktfoton blev början på en tidsresa, 
ja, ett pendlande mellan då och nu, 
och mellan det tyska och det svens- 
ka. Underhåll för tysknördar samlar 
texter som fördjupar sig i olika spår 
efter den onda tiden i författarens 
faders barndomsland, 1933–1945: 
inom filosofin, inom litteraturen, 
i historieskrivning och minnes- 
kultur. Författaren Ylva Herholz  
är journalist och författare.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 56 3

Bo Ekberg
I fåglarnas värld

Om den moderna ornitologins framväxt
Bo Ekbergs bok I fåglarnas värld behandlar människors intresse för 
fåglar från äldsta tid till våra dagar. I fokus står perioden från ungefär 
sekelskiftet 1700 till 1900-talets första decennier. Denna tid beskrivs 
som den moderna ornitologins framväxt, en process som har många 
olika aspekter. Det var nu som ett metodiskt utforskande av fåglarna 
fick fast form. Med en tydlig begreppsapparat, utgående från Linné, 
blev det möjligt för vetenskapsmännen att jämföra sina iakttagelser 
och diskutera vilka slutsatser man kunde dra av dem. Vi får läsa om 
konkurrerande uppfattningar när det gäller vad som borde vara orni-
tologins ändamål och hur uppnådda resultat kunde tolkas. Bo Ekberg 
är pensionerad gymnasieadjunkt i historia. Hans fågelintresse sträck-
er sig över sex decennier.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 53 2

Gösta Arvidsson
Lars Johan Hierta och hans tid
Då demokratins dörrar öppnades
Lars Johan Hierta (1801–1872) är känd som Aftonbladets ägare och 
publicist under många år, en tidning som drogs in ett oändligt antal 
gånger på grund av dess outtröttliga kritik och gisslan av makten. 
Men Hierta var så mycket mer, en föregångsman som satt 44 år som 
»riksdagsman«, först för adeln och sedan för borgarna. Han var en 
innovatör och en socialliberal som engagerade sig för kvinnans rät-
tigheter, barnens bästa liksom för vården. Hierta stiger fram som en 
öppen och radikal politiker, publicist och företagare men med för-
bluffande socialt samvete och öppenhet för likställdhet, utbildning 
och den enskildes rätt. Detta är ett porträtt i helfigur som knappast 
tidigare gjorts om denna socialliberala förgrundsgestalt, vän med 
dåtidens författare, intellektuella och fritänkare.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 49 5

Karl-Erik Lundgren / Sara Lillieroos
På insidan av välfärden
I socialtjänstens och  
psykiatrins handledningsrum
Handledning är ett arbete som i  
långa stycken sker under radarn. Det 
sker i slutna rum och under tystnads- 
plikt. Det är ett ständigt avvägande 
med många svåra frågor. Det gäller 
att hålla tungan rätt i mun och ha en 
moralisk kompass, som är grundad i 
kunskap och erfarenhet, som guidar 
en rätt. I den här boken berättas om 
nedslående, märkliga och hoppingi-
vande erfarenheter.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 62 4

Madeleine Cocozza
Familjen

Om de nära relationerna
Denna bok utgör ett reflektions-
verktyg för dem som önskar förstå 
hur de nära familjära relationerna 
går att utforma på ett sätt som ökar 
möjligheten att forma en hälsosam 
familj. Madeleine Cocozza är famil-
jeterapeut, författare och föreläsare 
och har under 30 år arbetat med att 
vara familjer behjälpliga i att skapa 
hälsosamma relationer, vilket har 
gjort henne till ett slags familjeam-
bassadör.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 52 5

Petter Inedahl
Skokloster

Ett slotts dolda historia
Skokloster är ett storslaget 1600- 
talsslott, beläget i Uppland inom 
bekvämt avstånd från Stockholm 
och Uppsala. Det som skiljer denna 
historiska klenod från andra är att 
slottet är fullt möblerat, överdådigt 
behängt med målningar i form av 
porträtt, landskap, krigsscener och 
annat. Följ en rad människor och 
spännande livsöden, många har 
tillbringat sina liv i slottets vackra 
miljö. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 59 4
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Mats Wahl
Medicinmannen

Boken är ett självbiografiskt debat-
tinlägg mot den svenska narkoti-
kapolitiken och dess följder av den 
välkände författaren Mats Wahl. »Jag 
var arton år och olycklig när jag bör-
jade stoppa i mig de olika preparaten. 
[…] Den svenska narkotikapolitiken 
är en katastrof. Människor som bor-
de erbjudas hjälp med känslomässi-
ga sår och sociala svårigheter jagas 
av rättsväsendet. Hundratals dör 
av tung narkotika, år efter år. Att 
jag själv överlevde ter sig gåtfullt.« 
Inbunden. ISBN 978 91 89063 68 6

Tommy & Åsa Bergenheim
Hjärnor och hjärtan

Lars Leksell, neurokirurg, innovatör, humanist
Projektet handlar om neurokirurgen Lars Leksells (1907–1986) liv 
och verk. Leksell var en framstående neurokirurg som nådde en be-
tydande internationell berömmelse för sitt arbete med att utveckla 
nya metoder för att behandla sjukdomar i nervsystemet och dess 
funktioner. Redan på 1950-talet myntade han begreppet »strålkiru-
rgi«, som skulle möjliggöra oblodiga operationer i hjärnan. Denna 
teknik gav upphov till Leksells kanske största innovation – gam-
makniven. Till detta var han också djupt engagerad i offentlig 
medicinsk debatt, som exempelvis debatten om hjärndödsbegrep-
pet. Han var också en 1900-talsmänniska. Hos honom möter vi 
flera av seklets stora förändringsprocesser i liv och tanke. Boken är 
rikligt illustrerad.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 50 1

Hans Gunnarson
Quintilianus retorik

Att skapa den fulländade talaren  
och den goda människan

Quintilianus retorik är ett pionjärar-
bete. Tidigare har inte någon bok 
funnits på svenska som introdu- 
cerar Quintilianus hela verk. För-
fattaren gör en läsning av böcker-
na samtidigt som han söker efter 
paralleller till vår egen tid. Det 
är märkligt hur väl vi känner igen 
oss i Quintilianus livsvisdom fast 
det gått 2 000 år sedan böckerna 
skrevs. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 54 9

Katarina O’Nils Franke
Den tidlöse resenären
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke föddes 1875 men intresserar och inspirerar mån-
ga än i dag. Han beskrivs som såväl gammaldags som modern och 
charmade både sin samtid och framtid. I denna bok reser vi med Ril-
ke från vaggan till graven. Inledningsvis görs ett besök vid graven i 
Schweiz där den store poeten vilar under sina egna ord. Sedan går vi 
kronologiskt från hans vidunderliga barn- och ungdomshistoria, till 
den tidiga debuten, kärleksbreven och mentorskapen han fick – och 
fortfarande har, även för vår tids skribenter. Rilke lyckades få männi-
skor att älska honom. De erbjöd uppehälle i utbyte mot hans sällskap 
och samtal. Denna skildring av poetens liv och verk bjuder in såväl 
nya som redan frälsta Rilkeläsare. Katarina O’Nils Franke är journal-
ist och författare med ett stort intresse för tyska språket och kulturen. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 65 5

Bengt af Klintberg
Trolldom, mord och mirakel
Tio folkminnesstudier
Bengt af Klintberg är folklorens/
folktrons ledande företrädare i 
landet och här återberättar han 
och undersöker gamla rysare 
med skräckinjagande inslag om 
ovälkomna och mordiska besök, 
allt mycket välskrivet och infalls-
rikt. Bengt af Klintberg är profes-
sor, folklivsforskare, poet, konstnär 
och författare till många uppskat-
tade böcker, bland andra klassikern 
Råttan i pizzan.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 47 1

Per Gustavsson / Foto Sven Persson
Skånesägner
En sägenresa genom landskapet
Följ med på en annorlunda färd ge- 
nom Skåne, om människors dröm-
mar och förhoppningar, om rädslor 
och skräck, om spöken och vålnader 
och annat mänskligt. Detta handlar 
om folksägner, som i hundratals år 
gått från mun till mun. De har levt 
vidare eftersom de är spännande, 
roliga, tänkvärda, hemska eller fräc-
ka. Per Gustavsson är landets främ-
ste sago- och sägnerberättare, väl i 
paritet med klassiska föregångare.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 55 6
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C
Tomas Andersson / Stefano Foconi
I skuggan av muren
Israel/Palestina
Ingen annan del av världen väcker så 
starka känslor som Israel/Palestina. 
I ett ständigt återvändande och kor-
sande härs och tvärs möter förfat-
tarna gång på gång människor som 
berättar om sina liv, sina drömmar. 
Ilska och uppgivenhet, frustration, 
men också framtidstro. I Hebron för- 
medlar Murad visionen om vägen 
till frihet. På ett kafé i Safed delar 
Sabrina med sig om hur hon hittade 
tillbaka till Israel.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 48 8

Magnus Berg
Romanen och tattaren 
Bilden av resandefolket i  
svensk skönlitteratur 1842 till 2018
Resandefolket har nästan aldrig 
fått vara med i böcker för sin egen 
skull och har sällan fått huvud-
roller. Redan när den svenska ro-
manen fick sitt breda genombrott 
fick resande eller romanifolket en 
plats i den. I den här boken följs 
»tattar«-motivet genom drygt åttio 
skönlitterära prosaverk, skrivna av 
flera stora namn i den svenska lit-
teraturhistorien.
Inbunden. ISBN 978 91 89063 45 7

Tobias Hübinette
Svensk rasism  
under efterkrigstiden 
Rasdiskussioner och  
rasfrågor 1946–1977
Svensk rasism under efterkrigstiden  
undersöker den offentliga rappor- 
teringen och diskussionen om frågor 
som rör ras och rasism i ett svenskt 
efterkrigstida sammanhang. Bok- 
en börjar i 1940-talets incidenter 
med rasdiskriminering av svarta 
amerikaner på svenska hotell och 
restauranger och slutar med rag-
garkravallerna i Södertälje 1977 som 
drabbade assyrierna och syrianerna 
i staden.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 58 7

Per Leander
Lenins kostym
De svenska socialisterna och ryska 
revolutionen
Den 13 april 1917 passerade Lenin 
Stockholm på väg tillbaka till det 
revolutionära Ryssland efter många  
år i exil. I samband med Stock-
holmsbesöket passade hans svenska 
kamrater på att köpa en ny kostym åt 
honom på varuhuset PUB, så att han 
skulle se snygg ut när han återvände 
hem för att leda sitt bolsjevikpar-
ti till makten. Per Leander, född 
1982, är magister i historia och ar-
betar som journalist för bland annat  
Aftonbladet.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 60 0

Bengt Lindroth
Vi som inte var med i kriget
Om Sverige, Norden, Europa & Coronan
Detta är en ovanligt insiktsfull text 
om de nordiska ländernas likheter 
och skillnader ifråga om kultur 
och politik med betoning på de se- 
naste femtio åren. Bengt Lindroth 
är journalist, under många år Ekots 
korrespondent i Norden och på SR i 
Stockholm. Han har också under tio 
år varit ledarskribent på Expressen.
Han är författare till flera uppmärk-
sammade böcker om främst länder-
na i Norden.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 61 7

Annette Rosengren
Jag bodde i Sverige
Unga svenskafghaners  
flykt till Frankrike
Svensktalande unga män från Af-
ghanistan lever i tält på gator och 
kajer i Paris. En del har svenska 
mammor och pappor. Så rappor- 
terade medier vintern 2017/2018. 
Varför, och varför i Paris? I tält? 
Varifrån i Sverige kommer de? Hur 
gick det för dem? De flesta får till 
slut uppehållstillstånd i Frankrike, 
andra förvisas och en del skickas 
tillbaka till Sverige.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 66 2


