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Gellert Hardi-Kovacs
Hemligast av alla  

C-byrån
Berättelsen om Sveriges 

hemliga underrättelse 
under andra världskriget

C-byrån var från början 
en underdelning av den 
militära underrättlsetjän-
sten. Men den växte till 
en egen organisation och 
utförde aktioner långt 
ifrån Sverige, och inte 
alltid med godkännande 
ovanifrån. De opererade 
ofta på gränsen till det 
tillåtna. Anklagelser om 

tidgare samarbete med Nazityskland och tveksamma pri-
vata affärer bidrog dock till att C-byråns rykte släpades i 
smutsen efter andra världskriget. Drygt 75 år senare pre-
senterar Gellert Hardi-Kovacs den heltäckande berät-
telsen om Sveriges ökända men okända hemliga under-
rättelsetjänst under andra världskriget. Författaren har 
grävt i Ungerska arkiv och fått fram nytt material.

Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89065 28 4

Antonios Antoniades
Gyllene grynings uppgång 

och fall
 Historien om den grekiska 

högerextremismen
Under tio år spred det 
grekiska högerextrema/
nazistiska partiet Gyllene 
gryning skräck i samhäl-
let. Våldsamma överfall, 
mord och hatisk propa-
ganda mot invandrare 
och mot den politiska 
vänstern var en del av 
partiets primitiva strate-
gi. När domen mot Gyl-
lene gryning ropades ut i 

högtalarna från rätten den 7 oktober 2020 var det många 
som höll andan. Gyllene gryning fastslogs vara en krimi-
nell organisation och dess partiledare Nikos Michalolia-
kos dömdes till ett trettonårigt fängelsestraff. Författaren 
Antonios Antoniades berättar om det extrema och våld-
samma partiets väg till inflytande. Samtidigt blir det till 
en berättelse om extremhögerns och nazismens långa
våldsamma historia i Grekland.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89065 06 2

Johan Berg
Spelet om 

arbetsförmedlingen
Sanningen om raseringen 

av Sveriges mest 
kritiserade myndighet

2019 varslades 4 500 an-
ställda på Arbetsförmed-
lingen om uppsägning, 
ett av de största varslen 
i Sverige under modern 
tid. Därefter följde be-
sked om nedläggningar 
av hundratals lokalkon-
tor. Spelet om Arbetsför-
medlingen är en berättelse 
om det som har kallats för 
"en av de största förändringarna av en svensk myndighet 
någonsin". I boken berättar Johan Berg en unik historia 
om lobbyism, falska nyheter och ett omfattande politiskt 
spel i det nya politiska landskap som vuxit fram i Sverige. 
Varför har tidigare AF-chefer hade koppling till Svenskt 
Näringsliv och Almega? Varför har myter spritts? För-
fattaren har själv varit anställd på Arbetsförmedlingen.

Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89065 18 5

Kjell O. Lejon (red.)
Radikalism

Perspektiv på radikala 
uttryck och handlingar 
inom konst, filosofi och 

religion
Vad innebär det att vara 
radikal eller inta en radi-
kal position? Onekligen 
uppfattas vissa idéer och 
handlingar som radikala i 
vissa sammanhang, men 
inte i andra. Här möter 
vi olika typer av radikala 
idéer och uttryck. Sam-
mantagna ger exemplen 
perspektiv på det som 
kan betraktas som en radikaliseringsproblematik. Ordet 
radikal har många betydelser, vilket diskuteras i kapitlen. 
Man iakttar fem vågor av radikalism: den första anarkis-
tiska; den andra som anti-kolonialvågen; den tredje som 
vänstervågen; den fjärde som den religiösa vågen; ibland 
därtill en femte genom högerextremistiska krafter och 
slutligen även en sjätte miljöradikal våg. 
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 89065 25 3

Carlssons

HEMLIGAST AV ALLA

C-BYRÅN
Berättelsen om Sveriges hemliga  

underrättelse under andra världskriget

Carlssons

Gellert Hardi-Kovacs



Carlsson Bokförlag 

Jan af Burén
Litografin segrar

Litografins utveckling i Sverige 1830–1909
Under 1830-talet etablerades ett 
flertal mindre litografiska tryckerier 
i Sverige, ofta med fackkunnigt folk 
från Tyskland och övriga Europa. 
Litografin fick främst betydelse för 
det kommersiella trycket som reklam 
och etiketter, men det blev också 
den bästa tekniken för reproduktion 
av bilder, som oljetryck och bilagor. 
Författaren behandlar insiktsfullt 
hur tryckerierna, processerna och 
verktygen i landet utvecklades.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 509 3

Ulf Hannerz
Två Kråkor håller inte med
Essäer om mångfald i den globala byn
"Ska en kultur vara mer som en 
åsiktskorridor, eller får man fin-
na sig i att den kan verka mer som 
en labyrint? Och hur påverkas vårt 
svar på frågan när världen blir mer 
sammanhängande, en 'global by', 
och gränserna mellan kulturer blir 
mindre tydliga och ofta överskrids?" 
Den frågan ställer sig Ulf Hannerz 
inledningsvis i denna bok om mång-
fald, en upptäcktsresa i olika kultu-
rer och om mångfald i olika former.
Inbunden. ISBN 978 91 8906 516 1

Monica Dahlström-Lannes
Blåmärken får vi alla
Hur mycket krävs för att skydda ett barn?
"Brott ska utredas förutsättnings-
löst, risker bedömas och barn 
skyddas. Ändå havererar barns 
rättsskydd. Barn lider, barn dödas. 
Varningssignalerna ignoreras. Myn-
digheter inte bara sviker, de begår 
själva övergrepp och traumatiserar 
barn." Författaren granskar utred-
ningar och konsekvenser av vuxnas 
och myndigheters ibland undermåli-
ga insatser utifrån decennier av erfa-
renhet som myndighetsperson.
Inbunden. ISBN 978 91 8906 520 8

Christer Ericsson
Den nyfikna människan

En kort berättelse om vetenskapens 
långa historia

Vetenskapens historia är mer eller 
mindre omöjlig att skildra i sin hel-
het och på ett hanterligt sätt. Ändå 
har historieprofessorn tagit sig an 
detta sisyfosuppdrag. Människan 
har alltid ställt frågor om vad man 
sett och upplevt runt omkring sig: 
Vad finns i rymden? Hur fungerar 
kroppen? Svaren har förändrats med 
tiden, men så har också vetenskapen 
– som är en dynamisk verksamhet.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 510 9

Olle Holmlöv
Träden längs bäcken
Essäer om människor och djur
En av vår litteraturs främsta natur-
skildrare återkommer här med en bok 
som ligger nära hans värmländska 
hem- och skogsbygder. Han känner 
lokattens mönster, var älgarna helst 
uppehåller sig, hur tjädrarna lever 
och förökar sig. Men han kopplar 
samtidigt an till litteraturens uttryck, 
hur poeterna väljer att använda årets 
gång och skiftningar i sina dikter, 
både klassiska skildrare hemmavid 
och internationellt.
Inbunden. ISBN 978 91 8906 511 6

Kerstin Dahlbäck
Självbiografiska rum

Här är det framför allt två författar-
skap som är i blickpunkten: August 
Strindbergs och Hjalmar Bergmans. 
Båda dessa enastående författare har 
forskaren Kerstin Dahlbäck lagt ned 
mycket möda på – här får man extra 
insikter om dem båda. "Nytt skall det 
vara! Nytt!" hävdade Strindberg. Och 
här är det nytt. Dahlbäck skriver om 
dessa författarskap men även om de 
litterära sällskapen och om Stock-
holm i litteraturen. Dahlbäck har 
skrivit flera böcker om Strindberg.
Inbunden. ISBN 978 91 8906 519 2

Bertil Fridhagen och Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors
En epok i vår möbelhistoria
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Sigrid Eklund Nyström
Bertil Fridhagen och Svenska 
Möbelfabriken i Bodafors
Fridhagen är en påtaglig del av vår 
stolta möbelhistoria. Bakom raden 
av internationella priser låg ett kun-
nande om möbelproduktionens hela 
process med insikter om material, 
teknik och utveckling. Han var fin-
snickaren som blev en av Sveriges 
främsta möbelformgivare.  Fridha-
gen föddes, verkade och levde hela 
sitt liv i den småländska möbeltät-
orten Bodafors. Detta är den första 
stora boken om hans "möbelliv".
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 505 5

Börje Eriksson
Svenska modellen och syndabockarna
Detta är är en dokumentation och 
ett vittnesbörd om arbetsplatsers 
grymhet mot enskilda människor, 
en moralisk betraktelse om feghet 
och anpassning, en obehaglig insikt 
om hur snabbt allt kan vända för den 
som plötsligt utses till syndabock i 
ett alltmer auktoritärt arbetsliv. I ett 
antal fallbeskrivningar får vi läsa om 
vad de utsatta, deras anhöriga lik-
som forskare har att säga om detta 
problem som driver två till fem per-
soner att ta sitt liv – varje vecka.
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 8906 522 2
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Stig Holmqvist
I udornas tid

Berättelsen om familjen Barheida 
genom femtio år

Stig Holqvist har följt familjen Bar-
heida länge nu. Från att de höll på 
med nomadiserande boskapsskötsel 
på savannen, till att Barheidas barn-
barn nu går i moderna skolor i Tan-
zania och inte alls drömmer om ett 
traditionellt liv på boplatsen. Detta 
är berättelsen om hur en familj och 
en liten minoritetskultur påverkas av 
de livsavgörande förändringar som 
omvärlden tvingar fram.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 523 9

Kristina Wängberg-Eriksson
Pepis flora
Josef Frank som mönsterkonstnär
Redan på 1920-talet hade Frank 
utvecklat sin mönsterkonst. Han 
ritade en egen flora med favoriter 
som tulpan, ros, viol, liljekonvalj och 
pärlhyacint. Dessa återkom sedan 
ständigt i hans konst. Alltsedan barn-
domen var han intresserad av växter. 
Hans smeknamn var Pepi och ett av 
hans paradmönster fick namnet Pepis 
flora. Utöver allt annat som Frank 
skapade så gjorde han 160 mönster, 
av vilka 125 satts i produktion.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 507 9

Pär Jansson
Kärlek i Indien
Äktenskap, moral och sex
Självfallet blir man även som indier 
förälskad. Men traditionellt har det 
varit familjen som bestämmer vem 
man gifter sig med. Dagens ungdo-
mar vill dock ha en större frihet och 
vänder sig därför till äktenskapsför-
medlingar på nätet eller till datingap-
par. Fortfarande måste dock hänsyn 
tas till vad föräldrarna tycker, och 
vilken kast personen tillhör. Jansson 
har rest landet runt, intervjuat och 
samtalat om hur det är med kärleken.
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 8906 512 3

Göran Lundborg
Tre punkt noll

Handen, hjärnan, tiden
Händerna fanns väl utvecklade 
mycket tidigt hos våra avlägsna 
förfäder – långt innan hjärnan var 
fullt utvecklad. Evolutionen tycks 
ha prioriterat handen före hjärnan. 
Men handens kunskap hamnar lätt 
i farozonen, de smarta telefonerna 
är kanske på väg att kidnappa vår 
hjärna. Våra händer riskeras att 
med den digitala utvecklingen mest 
beröra skärmar istället för verkliga 
föremål. Vad händer då?
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 526 0
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Trepunktnoll – 
Handen. 
Hjärnan. 
Tiden.

Pontus Mattsson
In klampar Jimmie
Sverigedemokraternas entré i politiken
I denna andra reviderade upplaga av 
In klampar Jimmie har utvecklingen 
förts fram till 2022. En aktuell bok 
om ett partis tillväxt och position 
inom den svenska politiken, alltså 
från begynnelsen. Nu som en möjlig 
kandidat som underlag i en "blåbrun" 
regering. Pontus Mattsson är politisk 
reporter, som nu återgått till Sveriges 
Radio efter många år på SVT. Han 
har längre än någon annan journalist 
följt Sverigedemokraternas historia.
Danskt band. ISBN 978 91 8906 527 7

Ebbe Schön
Gårdstomtens tårar

Sedan tusen år sitter gårdstomten i 
höladan på gården Ryk i Ranrike i 
Bohuslän. Han är nästan alltid osyn-
lig i sin lilla tidlösa, gråklädda och 
skäggprydda gestalt. Han vakar över 
gård, djur och folk. Han vakar och 
observerar, tänker på allt, också på 
den minst lika gåtfulla nornan. Han 
tar med läsarna på långa färder i 
tiden och rummet. Hans upplevelser 
kan man inte ana sig till. Författare 
är den oefterhärmliga etnologen och 
folkbildaren Ebbe Schön.
Inbunden. ISBN 978 91 8906 515 4

Charles John Andersson 
- zoolog och upptäcktsresande

En biografi

Peter Johansson

Carlssons

Peter Johansson
Charles John Andersson
Zoolog och upptäcktsresande i 
södra Afrika
I denna lika äventyrliga som fakta-
späckade skildring av en udda männ-
iskas liv får vi följa Charles Johns 
genom ett märkligt liv. Mestadels 
utspelades hans liv i södra Afrika, 
särskilt ute i vildmarken Han balan-
serade på gränsen för vad en männ-
iska rent fysiskt, för att inte säga psy-
kiskt, kan uthärda. Var han zoolog 
och upptäcktresande, eller krigsherre 
och härjare?
Inbunden. ISBN 978 91 8906 508 6

Maith Håkansson
Fuerteventura????????????????

Överraskningarnas ö????????????
Fuerteventura är en av de mest kända 
och särpräglade Kanarieöarna. Här 
bjuds förstås sol, värme och härligt 
bad. Ändå har denna ö så mycket 
annat att erbjuda. En helt egen värld 
bortom allfarvägarna väntar, med 
inlandsbyarnas stillhet. Här får du en 
inblick i öbornas verkliga liv: Julien 
och hans familj som äger 500 getter 
och gör delikata ostar, den hängivne 
surfaren Ricardo m.fl. Fuerteventura 
är så mycket mer än ett turistmål.
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 8906 524 6
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Mats Ekdahl
K.G. Lindner

Den okända historien om 
svensken som var en av 

världens bästa piloter
Karl Gunnar ”Kåge” 
Lindner var mer än de 
flesta delaktig i att Sve-
rige blev ett flygland, en 
flygande nation. Han var 
en alldeles speciell pilot, 
ett flygaräss med unika 
egenskaper. En svensk 
Indiana Jones skulle man 
kunna säga. Han omkom 
tragiskt som 42-åring när 
ett nazistiskt jaktflyg sköt 

ner hans plan under en nattlig kurirflygning, trots det är 
han ett av flaggnamnen inom det svenska flygets historia. 
Berättelserna om honom är många men de flesta tämligen 
okända. Ett omfattande forskarjobb ligger bakom skild-
ringen genom privata brev och andra arkivkällor. Som 
läsare får man en inblick i liv och vardag i 1920- och 
1930-talens Sverige, Europa, USA och Asien.

Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 521 5

Martin Röshammar
Att intervjua

Att fråga är att lyssna
Röshammar har många 
års yrkeserfarenhet från 
olika typer av tidningar, 
magasin, fackförbunds-
tidningar m.m. Han har 
publicerat tusentals inter-
vjuer utöver personpor-
trätt. Han har publicerat 
korta, långa, lyckade och 
misslyckade, personliga 
och djuplodande såväl 
som ämnesspecifika och 
begränsade intervjuer. Att 

intervjua är en bok om intervjuernas förlovade land som 
kan fungera som kurslitteratur och inspirationskälla för 
skribenter liksom läsning för den intresserade medborga-
ren som önskar få en inblick i en viktig del av mediernas 
värld. David Lagercrantz, Martin Schori, Matilda Voss 
Gustavsson, Johar Bendjelloul, Stina Dabrowski, Anna 
Hedenmo, Kristoffer Triumf och Titti Schultz är några 
han mött i arbetet med boken.
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 8906 513 0

Sten De Geer
Louis De Geer

Sveriges första 
feministiska statsminister

Louis De Geer (1818–
1896) är idag en relativt 
bortglömd statsman, men 
den statsminister som, 
näst Tage Erlander, suttit 
längst på denna post: 17 
år. Under hans skick-
liga ledning genomgick 
Sverige en djupgående 
förvandling. Dels en rad 
lagändringar för att stärka 
kvinnans rättsliga ställ-
ning. Men den viktigaste reformen som De Geer ytterst 
ansvarade för var avskaffandet av ståndsriksdagen och 
införandet av en tvåkammarriksdag år 1866. Boken om 
Louis De Geer utgår dels från hans egna Minnen, dels 
från andra källor som böcker, dåtida tidningar och arkiv. 
Författaren utgår också från frågeställningar som är aktu-
ella för vår egen tid. Vilka gränser och hinder tvingades 
den reformvänliga statsministern hantera?

Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 517 8

Mats Trondman (red.)
Hultsfredsfestivalen

Punkens etos, 
festivalens anda och 

entreprenörskapets vara
Detta är den unika och 
välkända Hultsfredsfes-
tivalens osannolika och 
skiftande historia. Här får 
läsaren en livfull och helt 
ovanlig berättelse från 
hundratals inblandade: 
förhistoria, tillblivelse, 
utveckling och fall liksom 
skildringar av vad man 
gjort efter tiden med festi-
valen. Boken är ett stycke 
musikhistoria – till festivalen kom en rad världsartister 
liksom inhemska stjärnor, men också nybörjare liksom 
musikälskare från hela landet och från grannländerna.. 
Man gick mer eller mindre man ur huse och arbetade 
på olika sätt med och för festivalen. I spetsen en grupp 
ungdomar utan erfarenhet men med en oförskräckt vilja 
som kunde försätta berg.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 8906 514 7

Att fråga är att lyssna

Martin Röshammar

Carlssons

Att intervjua Louis De Geer 

carlssons

Sten De Geer

Sveriges
förste
feministiske
statsminister?

K.G. LINDNER
M ATS  E K D A H L

C A R LS S O N S

D E N  O K Ä N D A  H I STO R I E N  O M S V E N S K E N  
S O M VA R  E N  AV  V Ä R L D E N S  B Ä STA  P I L OTE R


