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Lars Ahlbom (red.)
Den förtvivlade humanisten
Nio essäer om Sven Delblanc
I Sven Delblancs romaner förenas 
fantasifull fabulering med allegoris‑
ka och mytiska mönster. I hans tex‑
ter finns både stark medkänsla och 
sinnrik idédiskussion. Här belyser 
nio litteraturhistoriker och kritiker 
Delblancs mångfacetterade förfat‑
tarskap.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 70 9

Birgitta Almgren
Inte bara spioner

Stasi-infiltration i Sverige  
under kalla kriget

Inte bara spioner handlar om människo‑ 
öden under kalla kriget, om hemliga 
förbindelser, om värvning av spioner, 
om utpressning, tvång och ångest, 
men också om materiella fördelar, 
äventyrslystnad, spänning och ideolo‑ 
gisk övertygelse.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 79 2

Peter Adler 
I Senecas sällskap 

Besök i en stoikers tankevärld 
Adlers bok ger en grundlig orienter‑
ing om Senecas dramatiska liv och 
den konfliktfyllda tid han levde i. 
Författaren summerar också en rad 
personliga erfarenheter från vardaglig 
tillämpning av Senecas strategier för 
sinnesro och avdramatiserar begrep‑
pet stoicism. 
Inbunden. ISBN 978 91 89063 78 5

Kent Andersson
Järnålderns djur
Vilka var de och hur  
vet vi något om dem?
I Järnålderns djur stiftar vi bekant‑
skap med alla de olika sorters djur 
som förekom i människors liv under 
denna tid. Vilka djur var speciellt 
viktiga? Vilka var man särskilt rädda 
för? Och vilka olika funktioner fyllde 
djuren?
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 80 8

Elena Balzamo
”Den skönaste utsikt …”

Minnen från mitt vistande i Afrika II
Julius Lagerheim (1786–1868) tjänst‑ 
gjorde som svensknorsk generalkon‑
sul i Alger, just innan staden intogs av 
franska trupper. Hans berättelse ut‑
gör ett fängslande vittnesmål om det 
kritiska diplomatiska läget, om landet 
och dess invånare, om konflikter och 
nöjen, fest och vardag. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 72 3

Bo Bergström 
Effektiv visuell kommunikation 

Om nyheter, reklam och identitet 
En övergripande bok om att kom‑
municera visellt. Om tänket bakom, 
om budskap, om medier. Om hur vi 
påverkas. Om bilder, former, färger. 
Texter. Kreativitet. Samspelet mellan 
text och bild. Om nyheter, reklam och 
dramaturgi. Tolfte omarbetade uppla‑
gan.
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 89063 69 3

Charlotte Birnbaum, Stephan Rössner 
(red.)
Måltiden som konstart
Gastronomisk kalender 2022
Kalenderns tema Måltiden som konst‑ 
art bjuder en sedvanlig buffé av 
läsvärda läckerheter. Här medverkar 
ett flertal andra kända matprofiler 
från hela riket för att belysa den gast‑ 
ronomiska konstartens betydelse för 
vårt välbefinnande.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 99 0

Annica Carlsson Bergdahl / Efterord av 
Sven-Erik Liedman

Vi som arbetar med våra kroppar
Boken är en rak och stark skildring 
från den verklighet som delas av två 
och en halv miljoner svenska inkomst‑ 
tagare, människor som arbetar med 
sina kroppar – eller ”arbetarklass” för 
att använda ett omodernt ord – och 
som utgör en del av befolkningen som 
sällan kommer till tals. 
Danskt band. Ill. ISBN 978 91 89063 81 5

Per Enerud
Det snöar i mitt hjärta
Jascha Golowanjuk. Berättaren som teg
Jascha Golowanjuk föds 1905 i 
Odessa och kommer efter en euro‑
peisk vandring år 1929 till Göteborg. 
Här stannar han och blir författare, 
ja till och med bestsellerförfattare 
med en rad böcker. Journalisten och 
författaren Per Enerud har följt hans 
leverne.
Inbunden. ISBN 978 91 89063 82 2

Catarina Ericson-Roos
I väntan på räven

Kjerstin Dellert på och bakom scenen
Här är berättelsen om en mångkunnig 
sångerskas långa och skiftande karriär, 
Kjerstin Dellert, välkänd och beundrad 
av många för sin musikaliska bredd. 
Vid ett av författarens och Dellerts 
möten sade den senare: ”Jag var väl så 
självcentrerad på den tiden att jag inte 
tänkte så mycket på vad andra gjorde.”
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 83 9
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Otto von Friesen
På segelmakarens tid

Om det gamla fiskeläget Råå
Här skildrar författaren levnadsöden 
och livsvillkor för människor vid, på 
och kring Öresund från slutet av 
1800‑ talet till början av 2000‑talet. 
I text och fina fotografier från tiden 
då det begav sig, möter läsaren män‑
niskor som arbetar med lotsning, 
fiske, handel, snickeri, båtbyggnad, 
segelmakeri, sillinläggning, bageri. 
Segelmakarna står länge i fokus, 
men allt förändras efter hand. När‑ 
ingar och människor försvinner.
Inbunden. Ill. ISBN978 91 89063 84 6 

Björn Horgby / Cecilia Trenter
I folkets namn
Högerpopulism på bild
Populism är ingen ny företeelse. I 
boken skriver historiker och film‑
vetare om falska nyheter, våld och 
frihet, falska nyheter, om politiska 
partiers historia, om centrum och 
periferi i svenska filmer, om na‑
tionellt laddade landskap i svens‑ 
ka filmer, om denial och förintelse‑
förnekelse, vetenskapsförakt, om  
fascistoid fantasi i Overlord och  
Starship Troopers.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 87 7

Anders Hammarlund
Judiska städer
En europeisk läsebok
Detta är en judisk kulturhistoria som 
utgår från ett antal viktiga städer 
under historiens gång. Hammarlund 
lyfter fram den judiska kulturen som 
fylld av kontraster och motsägelser, 
som flerstämmig och mångspråkig 
med 2000 års perspektiv men med 
betoning på de senaste 200 åren. 
Här finns det religiösa, det politis‑
ka, sociala och kulturella; diskrimi‑ 
neringen är påtagligt närvarande; 
antisemitismen.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 85 3

Lars-Erik Holländer
Kidnappninng

Boken redovisar olika typer av kid‑
nappningar – tillfångataganden med 
olika motiv, från politiska till ekono‑
miska. Författaren lägger vikt vid de 
psykologiska följderna av kidnapp‑ 
ningsoffrens traumatiska upplevel‑ 
ser – inte enbart hos offren själva 
utan även hos deras familjer och and‑ 
ra närstående. Intressant är också 
skildringen av de olika strategier 
som kidnappningsoffren använder 
för att stå ut med situationen och i 
bästa fall klara sig levande därifrån.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 86 0

Björn Larsson
Harry Martinson
På luffen i ett författarskap
Både som författare och littera‑ 
turvetare har Björn Larsson haft 
ett särskilt och långvarigt förhål‑
lande till Harry Martinsons för‑
fattarskap. I denna bok framgår 
det med all tydlighet. Här kan man 
tala om någon som obehindrat 
och hemvant rör sig genom hela  
Martinsons produktion. En både 
mycket personlig och ”genomlevd” 
skildring av Harry Martinsons  
litterära värld.
Inbunden. ISBN 978 91 89063 75 4

Britt Karlsson / foto Per Karlsson
Vinets underbara värld

Från druva till bordet
Här går författaren igenom hur vin‑
världen ser ut i dag, ur båda odlar‑ 
och konsumentperspektiv. Det är 
en faktafylld och lättillgänglig, rikt 
illustrerad bok, ett måste för den 
nyblivna eller erfarna vinälskaren. 
Vi får kunniga inblickar i vinod‑
larländerna runt om i världen – från 
de uråldriga till de vinländer som 
nu är i sin linda. Författaren Britt 
Karlsson är landets kanske främsta 
vinkännare.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 88 4

Barbro Klein
I tosaforornas värld
Gustav berättar
Det här är en ovanlig bok. Förfat‑
taren Barbro och huvudpersonen 
Gustav är dotter och far. Barbro 
arbetade i fyrtio år med boken men 
avled innan hon hann avsluta den 
helt. Boken utgår från fader Gustavs 
förråd av berättelser, ordstäv, citat 
från länge sedan döda smålands‑
gubbar och ‑kärringar, imitationer, 
parodier, ramsor, öknamn, smek‑ 
namn, vaggvisor, sjömansvisor och 
lekar.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 95 2

Mats Krantz
Månaderna

Zodiaken, Gud och livet
Här ägnas årets månader ett kapitel 
vardera – det är alltså en berättelse i 
tolv delar. Här blandas stjärnbilder 
med söndagarnas predikotext i re‑ 
spektive månad. Författaren hävdar 
att det som händer, det händer utan 
annan yttre påverkan än slumpen 
och vårt eget beteende. Det blir till 
en ostyrig vandring i tid och rum, i 
lärda och amatörers sällskap. Mats 
Krantz är ingenjör, ölbryggare och 
författare.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 89 1
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Anders Lidén
Diplomati i praktiken
Fantasi. Empati. Förnuft

Här skildras vad arbetet som diplo‑
mat innebär i de flesta avseenden. 
Vad är diplomati och hur går det 
till? Är diplomater alltid ”diploma‑
tiska”? Vad krävs av en diplomat 
och vad får en ambassad göra? I 
boken skildras konkret vad diplo‑
matyrket är med all den erfarenhet 
som Lidén samlat på sig i de flesta 
framskjutna positioner som en di‑ 
plomat kan ha.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 77 8

Carl Lindgren
Läkare med penna och patos
Författaren slår här samman sina 
yrkeskunskaper och sitt litterära in‑
tresse genom att i boken i ett antal 
essäer porträttera läkare som också 
skrivit skönlitteratur – många med 
lyckat resultat, andra mer spar‑ 
smakade. Dessa skönlitterära läkare 
återfinns i olika länder och i olika 
tider – men de har satt sina speciella 
avtryck. I boken finns t.ex. Ernesto  
”Che” Guevara, Alfred Döblin, 
William Carlos Williams, Nawal al 
Saadawi och Taslima Nasrin.
Inbunden. Ill. ISBN978 91 89063 92 1

Bengt Liljenberg (red.)
Mellan oss inte bara Sundet
Dansk-svenska litterära förbindelser
Danskt‑Svenskt Författarsällskap 
(DSFS) bildades 1995 och förra 
året firade sällskapet sin 25‑års‑
dag. I denna antologi får vi ta del 
av personliga upplevelser, littera‑ 
turhistoria, språkförhållanden och 
politik och översättning, skrivna av 
författare och skribenter från skil‑
da områden. Efterord av Markus 
Idvall, docent i etnologi och lektor 
vid Stockholms universitet.
Danskt band. ISBN 978 91 89063 98 3

Pia Lindberg, Elisabeth Sörhuus, 
Hetty Rooth

Älska skolan!
Två rektorers ledarskap under 20 år

En bok om två skolor i socialt skilda 
områden. ”Vi har arbetat i helt skil‑
da världar – i förorten Tensta och på 
Östermalm i Stockholms innerstad. 
Men vi har haft samma uppdrag, 
samma läroplaner att förhålla oss till 
och samma mål. Och förväntning‑
ar på oss att uppvisa goda resultat. 
Våra skolor blev till framgångssagor 
och i den här boken berättar vi hur 
vi gjorde.” 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 71 6

Thage G. Peterson
Elin i mitt liv
Om Elin Wägner och mitt unga jag
Redan som liten pojke blir han 
bekant med författaren, journa‑ 
listen och ledamoten av Svenska 
Akademien, Elin Wägner. Thage 
och Elin fann varandra, de gick 
promenader och de satt ofta på 
bänken vid kyrkan, sida vid sida, 
och språkades vid. 1949 dör Elin, 
och då är Thage 16 år.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 76 1

Gudrun Nyberg
Läkarinnor

Läkarinnor handlar om de första 
femton kvinnorna i Sveriges som 
utbildade sig till läkare, när kvinnor 
1870 till slut fick börja studera vid 
universitet och högskolor. De var 
pionjärer som bröt ny mark och kon‑
fronterades med många fördomar 
och vanesätt. Vilka var de? Vilka 
miljöer kom de ifrån? Varför valde 
de medicinska studier så tidigt? Hur 
såg deras egen familjesituation ut? 
Hur aktiva blev de och vilka blev  
deras patienter?
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 74 7

Vilhelm Moberg
Mans kvinna
Redan 1933 skrev Moberg Mans 
kvinna. Den skrevs ovanligt snabbt,  
på bara fem veckor i ett isolerat 
skärgårdshus. Ändå blev denna en 
av de romaner som han kom att sätta 
högst i sin stora produktion. Mans 
kvinna målas i färger som är Mobergs 
egna ifråga om tid och miljö. Främst 
är det dock en stor kärleksskildring. 
Därtill med en kvinna i centrum.  
Ingrid Nettervik, ordförande i Vil‑
helm Moberg‑Sällskapet, svarar för 
en mycket innehållsrik inledning.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 96 9

Eivor Martinus
I skuggan av ett helgon

Med utgångspunkt från heliga Birg‑
itta och hennes dotter Katarina visar 
Martinus vilken roll Katarina spe‑
lade i Birgittas liv. Katarinas själv‑ 
uppoffrande liv var förutsättningen 
för Birgittas livsverk. Var kanske 
Katarina den som vi borde kalla för 
helig då? I skuggan av ett helgon är 
främst en meditation över tro och 
tvivel. Sökandet efter det heliga led‑
er sällan till något svar, men själva 
sökandet är i sig själv en betydelse‑
full pilgrimsfärd.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 73 0
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Sten Rentzhog
Kulturarvet och museerna
Femtio år med kulturpolitikens styvbarn
Utvecklingen inom museernas värld, 
kulturarvsvården och kulturpoli‑
tiken har under de senaste femtio 
åren varit dramatisk. Men även när 
det gäller arbetsvillkoren och hur 
modern teknik gjort sitt intåg. För‑
fattaren frågar sig varför kulturarvet 
kommit att ges en så låg prioritet.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89065 03 1

Hans Rutberg / Jenny Westerström
Efterskörd

Ferlinfynd från en spånkoffert
Nils Ferlin var och är en av den svens‑ 
ka litteraturens och visskattens stora 
namn. Efterskörd handlar om sådant 
av Ferlin som hittills varit dolt, till 
stor del upptäckt i spånkofferten på 
släktingars vind, men också material 
från Ferlin‑arkivet på universitets‑ 
biblioteket i Göteborg.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 93 8

Martin Ragnar 
Matens mångfald 

Biologi. Gastronomi. Nytta 
Matens mångfald är en handledning 
och vägvisare in i just matens mång‑
fald och betydelsen av denna mång‑
fald. Här problematiseras och disku‑
teras, illustreras och undersökes vår 
inställning till och användning av 
råvaror. Författaren tar här ett hel‑
hetsgrepp. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 94 5

Håkan Strömberg
Vikingen har visst horn
En älskad barbars kulturhistoria
Vikingen har visst horn tar dig med på 
en kulturhistorisk resa med början i 
det tidiga 1800‑talet. Då plockas en 
utdöd krigare upp ur sin tusenåriga 
grav för att stärka den svenska själv‑
bilden. Sedan dess är vikingen en 
självklar del av det svenska kulturen. 
Men vad står han egentligen för idag?
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89065 04 8

Carl-Johan Svensson
Provflygningarna

Platserna Andrée lämnade efter sig
Åren 1893–1895 genomförde den sen‑
are så uppmärksammade och drama‑ 
tiskt försvunne Salomon August  
Andrée nio färder med gasballongen 
Svea. Landningarna skedde runtom 
i Sverige och en gång i Finland. Här 
ställs Svea‑flygningarna för första 
gången i ett samlat och unikt fokus.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 91 4

Anita Synnestvedt / Monica Gustafsson 
Matarv 

Berättelser om mat och kulturarv 
Här skrivs om matarv i Rom och Bohus‑ 
län, om brödets roll och om honungs‑ 
kakan. En skribent behandlar sjukhus‑
mat och en annan mat i nöd och lust. 
Särskild uppmärksamhet ägnas fika‑ 
stundens betydelse liksom kaffekalaset. 
Matarv är en rik och tankeväckande bok 
om vad och hur vi ätit och när.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 02 4

Omi Söderblom
Söderblom och Wallenbergaffären
Nytt ljus i ett trauma
Ambassadören och UD‑tjänsteman‑
nen Staffan Söderblom var under an‑
dra världskriget stationerad i Moskva  
och var den som kastades in i det 
uppmärksammade Raoul Wallen‑
berg‑ärendet. Söderblom kom att  
spela en central roll, enligt många på 
ett avgörande sätt.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 90 7

Göran Söderström
En annan kärlek

Forskning om homosexualitet och 
könsroller från antiken fram till idag

En annan kärlek är ett imponerande 
verk av Göran Söderström, som un‑
dersöker homosexualitet och könsroller 
från antiken fram till idag. Denna om‑
fattande volym sammanfattar forsk‑
ningsläget idag men vi får även bland ta 
del av den historiska utvecklingen.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 97 6

Lars Vargö
Tomhetens filosofi
Tomheten definieras på olika sätt. 
Det kan vara den verklighet, eller 
icke‑verklighet, som existerar, eller 
inte existerar, bortom det indivi‑ 
duella jaget. Den japanska historien 
är en rik källa att ösa ur om man vill 
hitta exempel på denna ”tomhetens 
filosofi”. 
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 01 7

Kent Zetterberg
Sverige och Hitler 1939–1945

Ett bidrag till historien om Sverige  
och Tyskland under andra världskriget

Sverige och Hitler är en sammanställ‑ 
ning av sex uppsatser med fokus på 
Sverige och Tyskland under andra 
världskriget. Den svenska neutral‑
iteten och säkerhetspolitiken behand‑
las, liksom den svenska politiken mot  
Nazityskland och debatten efter kriget.
Inbunden. Ill. ISBN 978 91 89063 00 0


