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Snille och smak

Världen går vidare, trots allt. Människor fortsätter att läsa. Folk skriver fort-
farande om allt mellan himmel och jord. Manus bearbetas/redigeras, form-
ges, produceras och blir till böcker. Böcker läses in, böcker lyssnas på. Böcker 
finns ständigt på ett eller annat sätt. Böcker har något att erbjuda för livets 
alla passager. 

Under 35 år har Carlsson Bokförlag existerat och vi har under denna tid 
utgivit nästan 3 000 titlar, ett helt bibliotek. Varje bok har sitt unika värde. 
Många volymer är kanske märkligt »smala« i sitt ämne, men det finns alltid 
intresserade läsare. Problemet eller konsten är att få den latente läsaren att 
veta att just den unika boken finns. I det bedövande informationsflöde som 
kännetecknar vårt moderna liv ökar paradoxalt nog risken för likformighet. 
Eftertänksamheten hinner inte formuleras, det högröstade har inte alltid nå- 
got att förmedla. Brådskan prioriteras. Tillgången till talarstolen (i alla be-
märkelser) ersätter insikterna, självkännedomen har inte alltid med intelli-
gensen eller den offentliga rollen att göra. Likformighet är alltid en fara, lika 
värde är en förutsättning i alla bemärkelser i det demokratiska samhället. 

Som bokförläggare med drygt ett halvsekel av arbete med böcker bakom 
mig är jag naturligtvis motståndare till lydnad, anpassning och kryperi inför 
makten, var den än befinner sig och vilka uttryck den än tar sig. Där makt 
finnes är risken alltid överhängande för att den missbrukas. Lite makt avslö-
jar snart sin utövare.

Bläddra igenom förlagets katalog över detta års utgivning, en underbar sam- 
ling titlar som garanterat berikar tillvaron. Jag vill inte nämna någon av böck-
erna, eftersom jag kan besjunga samtliga. Med ett undantag: en mer än 700 
sidor omfångsrik volym om Svenska Akademiens modernisering. Förordet är 
daterat september 2017, men boken avhandlar Akademiens historia och inre 
liv under åren 1913–1977. Under denna tid klarade denna akademi av att han-
tera att flera var nazister i den egna församlingen av de aderton, detta som en 
kontrast till hur nutida ledamöter genant, effektivt och avslöjande dementerar 
Akademiens eget motto »Snille och smak«.

Stockholm i juni 2018

Trygve Carlsson
Bokförläggare
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Gunnar Artéus

Anna Maria Lenngren

Ett kvinnoliv

Det finns inte så många kända fakta om Anna Maria 
Lenngrens liv (1754–1817), men hon var översättare 
och en tidig, bildad och fri kvinnlig författare som 
belönades av Gustav III. Hennes penna var vass och 
hon såg tidigt ojämlikheten mellan könen, speglat bl.a. 
i hennes dikt »Några ord till min kära dotter, ifall jag 
hade någon«. I denna nya volym om Lenngrens för- 
fattarskap tar historikern och poeten Gunnar Artéus 
också upp hennes liv som kvinna i en tid då författarna 
nästan helt utgjordes av män. Lenngren erövrade ändå 
en plats i offentligheten. Men hennes roll i litteratur-
historien har långtifrån varit given.

OMSLAG SIMON MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 883 9 

Lars Åke Augustsson

Martin Luther King

Hans dröm och vår verklighet

Martin Luther King mördades för 50 år sedan, men är 
en ännu levande legend. Varför? Lars Åke Augustsson 
tecknar i första delen av sin bok ett konturskarpt por-
trätt av den amerikanske pastorn och medborgarrätts-
kämpen, av såväl hans starka som hans svaga sidor, 
med fördjupande kapitel om Kings språk, kvinnosyn 
och politiska radikalism. I bokens andra del reser han 
i Kings spår. Han talar med många människor, från 
sådana som arbetade med King, till unga aktivister i 
rörelsen Black Lives Matter, om Kings ideal och icke-
våldsmetoder, om kampen mot rasism och för rättvisa 
i en splittrad nation med Donald Trump som president. 

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 882 2

Stig Holmqvist

Diktatorns blick 

Robert Mugabe 

– från frihetshjälte till avsatt diktator

Hur kunde det gå så galet? Vad hände genom åren då 
Robert Mugabe förvandlades från hyllad befrielsele-
dare till maktfullkomlig tyrann? Efter att ha stått öga 
mot öga med Mugabe och mött hans blick bestämde sig 
författaren och filmaren Stig Holmqvist för att skriva 
en bok om honom. Sedan dess har han samlat material, 
rest omkring och samtalat med människor som kun-
nat bidra till berättelsen. Då Mugabe vid 93 års ålder 
och efter 37 år vid makten tvingades att avgå efter en 
militärkupp, fick Holmqvist också möjlighet att inter-
vjua Mugabes under alla år personlige själasörjare.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 890 7



Leif H. Hjärre

Österlenskt och österländskt

Ett innehållsrikt liv bildar bakgrund till denna memoarbok 
av Leif H. Hjärre. Han satt 36 år i ledningen för Gärsnäs 
AB. Från att ha varit rikets ledande stilmöbeltillverkande 
företag inleddes ett samarbete med framstående arkitekter 
och formgivare med den skånska rödboken som bas. Vid 
millennieskiftet såldes företaget. Därefter var det Egypten 
som gällde. Med inemot 900 resenärer har Hjärre rest lan-
det runt och skrivit tre uppskattade böcker i ämnet.

OMSLAG SIMON MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 891 4

Gunilla Jensen

Jag ville bara dansa En biografi om Mariane Orlando

Under tre decennier var Mariane Orlando prima ballerina på Kungliga Operan. Hon inspirerade sin tids 
stora koreografer, som Birgit Cullberg och Birgit Åkesson. Gunilla Jensen tecknar hennes porträtt i sam- 
språk med Mariane Orlando. Vänner och kollegor som Mats Ek och Anneli Alhanko kommer även till tals.

OMSLAG STINE REGILD. INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 915 7

Håkan Strömberg

Allt om Karl den tolfte

Var ska den börja, som vill veta lite lagom mycket om Karl 
den tolfte? Inte bara om hans liv och leverne utan även om 
den politiske, den mytologiske och den modemedvetne Karl 
den tolfte? Var börjar den som vill ha svar på de stora frågor-
na, som ifall Karl den tolfte någonsin hade sex, eller vilken 
ras hunden Pompe tillhörde? Det är för den läsaren, som den 
här boken har skrivits. Håkan Strömberg är historiker och 
arbetar på Göteborgs stadsmuseum. Han har bl.a. tidigare 
utgivit den uppmärksammade boken Lucia (2017).

OMSLAG 

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 942 3



Johan Perwe

Livräddare

Bombprästen Erik Perwe  

på uppdrag i krigets Berlin

Under andra världskriget ledde bombprästen Erik Per- 
we en organiserad hjälpverksamhet vid Svenska kyr-
kan i Berlin för förföljda judar och politiska flyktingar. 
Dag som natt hjälpte församlingen jagade människor 
med mat, logi och omtanke. Identitetshandlingar för-
falskades, f lyktingar gömdes och i hemlighet samar-
betade Erik Perwe med tyska motståndsmän. Johan 
Perwe skildrar här sin morfars dramatiska år i krigets 
Berlin. Det är en berättelse om motstånd och hjälpnät-
verk, om engagerade Berlinsvenskar och tyskar som 
osjälviskt valde att hjälpa människor på flykt.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 903 4

Bengt Knutsson

Den misstänkte orientalisten

Ordensprydd språkforskare  

berättar om gåtfulla världar

»Den misstänkte orientalisten« handlar om Lundaaka- 
demikern Bengt Knutsson som under tre decennier 
satte sin prägel på universitetsutbildningen i arabiska 
och hebreiska och lyfte Mellanöstern- och Nordafrika- 
studier i utbildningen. Han verkade likaså för det nu 
levande och talade språkets ställning. Vi får här läsa 
om hans märkliga och många möten med starka per-
sonligheter i såväl Israel som i en rad arabländer. Tack 
vare sina eminenta språkkunskaper i hebreiska respek- 
tive arabiska har han kunnat kommunicera direkt med 
människor på alla nivåer.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ISBN 978 91 7331 943 0

Elena Balzamo

Minnen från mitt vistande i Afrika

Marocko 1831 och 1832

I januari 1831 skickades den 45-årige svenske diplo-
maten Julius Lagerheim till Marocko för att ta över 
konsulatämbetet i Tanger. I en fängslande berättelse 
författad efter hemkomsten berättar han om sin även-
tyrliga resa och sin vistelse i norra Afrika. Men först 
och främst handlar den om en upplyst nordeuropés 
möte med en främmande och exotisk kultur. Denna 
handskrift har legat i nästan 200 år på ett bibliotek i 
Uppsala och blev nyligen upptäckt av den rysk-franska 
skandinavisten Elena Balzamo. Nu föreligger den i 
tryck i hennes textetablering, försedd med en inled-
ande essä och talrika illustrationer.

OMSLAG FÖRLAGET

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 941 6



Claes JB Löfgren

Notebook

En reporters inre och yttre resor

I »Notebook« berättar SVT:s utrikesreporter Claes JB 
Löfgren om inre och yttre resor över sex decennier: 
Uppväxtens Laxås förvandling från framtidskommun 
till bortglömd avkrok. Kommunistdiktaturernas sista 
skälvande månader hösten 1989, ur vilken en ovän- 
tad romans spirar. Belgradbornas bitterhet över Natos 
bombkrig våren 1999 och domaren Slobodan Miloše-
vićs högst pragmatiska syn på rättvisa. Den arabiska 
vårens skönhet och fall i Libyen, Egypten och Syrien. 
Följ med på en personlig tidsresa som börjar i farfar 
Knuts Rimforsa året 1952, författarens födelseår, med 
slutdestination i samtidens segregerade Stockholm.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 895 2 

Henrik Sjögren

Bergmans Gengångare

»Nu du, nu ska vi snacka!« sade Ingmar Bergman till 
Henrik Sjögren när den senare skrivit 17 recensioner 
av de 21 föreställningar som Bergman gjort på Malmö 
stadsteater. Det var i maj 1959. Sedan fortsatte kon-
takten i nästan 50 år. Bergman sade sig sakna svenska 
klassiker, men blev en själv. Han talade om Shakespea-
res kontinenter, men i Sjögrens ögon var Bergmans eg-
na kontinenter lika svårgenomträngliga. Sjögren dis-
kuterar i denna volym Bergman efter ett gemensamt 
liv, han uppehåller sig med både distans och förtjus-
ning vid Bergmans konst och motiv ur världsdrama-
tiken. Han ser människan och myten Bergman med 
obrutet intresse. Med ett förord av Peter Oskarson.

OMSLAG

INBUNDEN. ISBN 978 91 7331 935 5

Lennart Karlström

Tomas Tranströmer

En bibliografi. Del 4

Med denna fristående och fjärde del avslutas Lennart 
Karlströms bibliografi över Tomas Tranströmer. Den 
omfattar huvudsakligen tiden 2014 t.o.m. våren 2017. 
Bibliografin innehåller bl.a. en kronologisk verkför-
teckning, förteckningar över intervjuer, tonsättning-
ar, utländska översättningar samt litteratur om Tomas 
Tranströmer. Här finns även en drygt 100-sidig press-
kavalkad, innehållande ett urval av recensioner, in-
tervjuer m.m. i sin helhet. Därmed är boken inte bara 
ett standardverk för forskare, utan också en mycket 
intressant textsamling för alla Tranströmerläsare och 
andra litteraturintresserade.

OMSLAG FÖRLAGET

INBUNDEN. ISBN 978 91 7331 878 5
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Susanne Nylund Skog

Samlare, jägare och andra fågelskådare

I åtta kapitel berättar Susanne Nylund Skog om fågelskådarnas liv, mödor och stora intresse. Hon in-
tervjuar olika representanter för »krysseri«, berättar om hur man »drar«, vad »doppa« och »skamkryss« 
innebär. Hur blir man fågelskådare och vilka typer av skådare finns det?

OMSLAG ALVA SKOG. INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 901 0

Oscar Öquist

På tal om hundar

»Det här är en hyllning till Hunden som livskamrat och 
livgivare. Hundens trofasthet och villiga roll som ledsaga-
re i livets alla skeden skapar ett ljus i varje hundägares till-
varo, till den dag vi tvingas ta farväl med oändlig sorg och 
saknad.« Detta är en liten bok, men den handlar om myck-
et och i synnerhet om relationerna mellan människan och 
hunden. Boken har förtjänstfullt och med tecknarens goda 
öga illustrerats av Håkan Ljung, välkänd DN-tecknare.

OMSLAG SIMON MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 898 3

Ola Engelmark

En skog av möjligheter

Här söker Ola Engelmark svar på hur tidlösheten och plat-
sens värden kan guida skogens beslutsfattare att sköta skog 
bortom dagens tidsbundna trakthyggesperspektiv. I dag är 
skogsbruk drivet av storskalig effektivitet, teknik och eko-
nomi. Med detta följer konsekvenser som går ut över den 
biologiska mångfalden. Engelmark ställer här frågor som 
inte stora skogsförvaltare och industri ställer. Han vill in-
spirera till nya handlingar. Med stor respekt, kunskap och 
öppet sinne talar han om skogens alla möjligheter.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 887 7  



Göran Bergengren

Meningen med bin

Denna bok är full av i förbifarten saklig och viktig in-
formation om biets värld. Sedan mer än 40 år är förfat-
taren Göran Bergengren biodlare. Hans berättelse är 
full av personlig närvaro och läsaren får till lyst veta 
viktiga förhållanden i biets värld som man inte hade 
en aning om. Han har all den teoretiska och praktiska 
insikt som bara den har som omfattar och respekterar 
denna värld. Honung, bikupor, drönare, drottningar, 
vad de samlar in och vilken honung som blir resultatet 
– ingen aspekt förbises. Historiskt och geografiskt får 
man här veta allt om denna för människan livsnöd-
vändiga varelse. Bergengrens senast utkomna böcker 
är »Korp« och en ny upplaga av »Pilfink«.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ISBN 978 91 7331 933 1

Petter Eklund

Erika Lagerbielke

Blått och andra färger

Erika Lagerbielke är i dag en av de främsta glasform- 
givarna i landet, knuten sedan många år till Orrefors 
och Kosta. Hon är också professor vid Linnéuniver-
sitetet i Växjö. Hennes olika glas-serier är välkända 
och säljs över hela världen. Hon anlände till Orrefors 
och bruket för första gången tidigt 1982 som prakti-
kant från Konstfack. Därmed påbörjades hennes små- 
ländska glasresa utöver världen. Därefter har det fort-
satt med arbete i glashyttan, nya serier och en rad upp-
märksammade utställningar. Hon är känd för vinglas 
som »Merlot«, de slanka glasen i serien »Vintage«, det 
superlyxiga »Imperial« och mycket annat.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 944 7
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Erik Wennerstrand, 
Renée Lord, Anne Deval

Konstnärernas kollektivverkstad

Konstnärernas kollektivverkstad – KKV – grundades 
1969 och är öppen för alla yrkesverksamma konstnä-
rer och formgivare. I dag finns det i landet ett 20-tal 
kollektivverkstäder. Här har tusentals konstverk for-
mats som nu återfinns på gator och torg, i parker och 
skolor, på sjukhus och ambassader, i kyrkor och konst- 
hallar. Här fortbildar sig också konstnärer och kan ar-
beta i brons, metall, betong, trä, textil, grafik, emalj, 
foto, keramik m.m. Nu har kollektivverkstaden fun-
nits i ett halvt sekel och i boken skrivs dess historia 
med hjälp av olika konstnärer, kritiker, konstvetare 
och en tidigare kulturminister.

OMSLAG PATRIK LES

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 913 3



Kerstin Gynnerstedt

En skimrande bubbla av glas

Ingeborg Lundin – glaskonstnär och designer

Ingeborg Lundin (1921–1992) är en av de främsta sven-
ska glaskonstnärerna, men någon bok om hennes per- 
sonliga och strikta glasformer har tidigare inte skriv-
its. Hon var under stora delar av sitt yrkesliv knuten 
till Orrefors. Där formgav hon ett stort antal glas och 
andra föremål, men främst har hon blivit ett världs-
namn för sina »skimrande bubblor av glas«. I boken 
skildras Lundins yrkesbana genom hennes utställning-
ar, och genom de artiklar och uppsatser som skrivits 
om henne et cetera. Ett rikt fotografiskt material visar 
hennes skapelser liksom hur producerandet gick till, 
hennes skisser och syn på arbetet.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 892 1

Anders Florén

Lars Florén

Målare & bildvävare

Lars Florén gick på Althins målarskola och blev så små- 
ningom medlem i konstnärsgruppen Färg och Form. 
Fiskebyar i Bretagne, skånska fiskebyar, landskapsmå-
leri och interiörmåleri är motiv som tilltalade honom. 
Men han var också bildvävare – på Kungliga bibliote-
ket hänger i dag en väv av hans hand. Dess historia och 
tillkomst har sin givna plats i denna bok, skriven av 
sonen Anders Florén, liksom ett f lertal andra vävar 
med Lars som idégivare och vävande konstnär, det se- 
nare en helt unik kombination. Konstverkens utveck-
ling skildras här i ett mycket rikt bildmaterial och de 
dokumentära aspekterna återges i fotografisk form.

OMSLAG INGRID FLORÉN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 884 6

Petter Eklund

Den hållbara formen

Åke Axelsson, möbelskaparen  

och inredningsarkitekten

Åke Axelsson är en av våra främsta möbelskapare och 
inredningsarkitekter, fortfarande i full verksamhet ef-
ter 60 år i sitt yrke. Han har gjort sig känd som skapare 
av klassiska biblioteksinredningar, restaurangers in-
redningar och än mer för sina olika stolar för såväl of-
fentliga miljöer som hem. I denna nya bok står särskilt 
möblerna i centrum och då främst hans stolar. Axels-
son sätter hållbarheten i centrum. Här går författaren 
Petter Eklund in på varför formen på de olika stilarna 
har blivit som den är, i vilket sammanhang stolarna/
möblerna ska fungera och mycket mer.

OMSLAG JOHANNES MOLIN, FOTOGRAFI MARTIN RUNEBORG

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 888 4



Anders Karlsson Hohl

Andra sidan sjön

Ljud kan ibland färdas långt över vattnet, och ändå höras tydligt. Det kan vara hemlighetsfulla och lock-
ande toner, som musik från den andra stranden. Detta är en konstbok med korta texter/dikter av konst-
nären. Bilderna och orden bildar en berättelse tillsammans, men de kan också läsas/betittas var för sig.

OMSLAG ANDERS KARLSSON HOHL/PETTER ANTONISEN. INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 905 8

Pi Eriksson, red.

Pallarp

Denna volym ger ett spännande och fylligt porträtt av ett 
av de stora konstnärskapen genom texter av bl.a. Bengt Ol-
vång och Marie-Louise Ekman. Åke Pallarp började sina 
studier på Konsthögskolan 1956. Där valde han Olle Nyman 
som sin professor, en konstnär van att samarbeta med ar-
kitekter. Det blev viktigt för Pallarp, precis som hans in-
tresse för naturen. Allt detta speglas i Pallarps konst, som 
bl.a. finns att studera i Stadions vackra tunnelbanestation.

OMSLAG STURE PALLARP

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 886 0

Björn Fredlund, Lena Boëthius, red.

En ny frihet

Sjutton konstnärer. Hundra år i Göteborg

»En ny frihet« är den fjärde volymen i serien Hundra år i 

Göteborg. I boken presenteras sammanlagt nio kvinnor och 
åtta män, alla konstnärer verksamma under det senaste sek- 
let. Några av dem är döda och delvis glömda, andra är eta-
blerade och verksamma sedan många år. En del är i begyn-
nelsen av karriären, unga lovande konstnärer som arbetar 
utifrån dagens förutsättningar. En rad kvalificerade konst-
vetare och konstskribenter skriver om konstnärskapen.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 924 9



Per Rydén, Jenny Westerström

Svenska Akademiens  

modernisering 1913–1977

Under Karlfeldts, Hallströms,  

Österlings & Gierows tid

Här är berättelsen om vad som skedde med Svenska 
Akademien internt och utåtriktat under de fyra stän-
diga sekreterarna som styrde under drygt sex decen-
nier. Anders Zorn skänkte Gyldene Freden till Akade-
mien, av vilket också följde det stora Bellmanpriset. 
Karlfeldt sörjde för ett bättre arbetsklimat i själva Aka-
demien. Här klarar man även att under nazitiden hålla 
samman trots f lera Hitlervänner bland ledamöterna. 
Boken är en guldgruva för den som önskar en inblick i 
Akademiens omfattande verksamhet.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 902 7  

Matsuo Bashô / Lars Vargö

Bashô

Blommornas, fåglarnas och månens poet

Matsuo Bashô (1644–1694), oftast känd som bara Bashô, 
är utan jämförelse den mest citerade och kända japan-
ska poeten någonsin och har fått status som något av 
en nationalskald. De dikter som Japankännaren och 
f.d. ambassadören Lars Vargö här har valt att översätta 
och kommentera brukar klassificeras som Bashôs hok-

ku, ibland också kallade haiku. Varje dikt presenteras 
först i original, efter det i transkriberad form, följt av 
en någorlunda ordagrann översättning av originalen. 
Ett stycke med bakgrundskommentarer följs sedan av 
författarens fria tolkningar. Sammanlagt presenteras i 
detta gedigna verk 976 av Bashôs dikter.

OMSLAG SIMON MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 917 1
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Åke Lundqvist

Krigets sorgebarn

Om 1920-talets europeiska idéromaner

Första världskriget var ett europeiskt trauma. Det som 
i sina egna ögon var förnuftets och humanitetens stol-
ta hemort i världen, störtade sig själv i gruset. Men ur 
katastrofen reser sig en storhetstid för den europeiska 
romankonsten. Författare som efter krigsåren skriver 
sina främsta verk. Åke Lundqvist skildrar här förkrigs- 
tidens blomstrande Europa, krigsårens mardröm, efter- 
krigsårens politiska tumult och idédebatt. Och mot den 
bakgrunden läser han romaner av Thomas Mann, Vir-
ginia Woolf, André Gide, D.H. Lawrence, Hermann 
Hesse, Aldous Huxley och André Malraux. De är alla 
krigets sorgebarn, på spaning efter ljus i mörkret.
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Gustaf Marcus

Paria

Brottslingen och normaliseringen av människan  

i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

I litteraturen från sekelskiftet 1900 möter vi ofta mördare, 
mordbrännare, barnamörderskor. Vad är brottslingen för en 
typ av människa? Och vad är egentligen en normal männi-
ska? De texter den här avhandlingen kretsar kring har alla 
den frågan i fokus och litteraturen blir en skådeplats för en 
vidsträckt kulturell dialog om seende, vetande och identitet.
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Sonja Svensson

Barnavänner och skolkamrater

Svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900

Den första svenska barntidningen utgavs för ca 250 år se-
dan. Därefter har det uppstått ett otal efterföljare, som givit 
unik information om samhälle, barnsyn och läsare – olika 
epokers inställning till barn och deras kultur. I denna bok 
granskar och analyserar litteraturvetaren Sonja Svensson 
tidningsinnehållet under de första 150 åren. Utblickar görs 
dessutom mot en internationell bakgrund.

OMSLAG
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August Strindberg / Kerstin Dahlbäck

Hemlig skrifvelse

Med hälsning från August Strindberg. 

Brev 1858–1912 i urval

Här återger litteraturprofessor em. Kerstin Dahlbäck ett ur- 
val av August Strindbergs brev speglande de olika decen-
nierna av hans liv. Här finns »alla« med under hans inten- 
siva liv: vänner och fiender – författare, skådespelare, poli-
tiker, kulturredaktörer, konstnärer. Och inte minst hans 
hustrur. Det blir till en koncentrerad resa genom hans liv. 
Läsaren får följa Strindbergs kast i såväl rum som sinne.
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Gudrun Nyberg, red.

Nio författare

Hundra år i Göteborg

Här tar nio »Göteborgsförfattare« under de senaste 100 år- 
en till orda, men först får deras respektive författarskap en 
presentation av en kunnig introduktör. Urvalet är subjek-
tivt, men intressant och välmotiverat. T.o.m. själva begrep-
pet »Göteborgsförfattare« är diskutabelt, men gemensamt 
för de nio är att de på något sätt har en anknytning till sta-
den. Många av dem är mycket lästa och populära, andra i 
begynnelsen, någon rentav bortglömd.
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Yvonne Hirdman

Att lägga livet till rätta

Studier i svensk folkhemspolitik

»Att lägga livet till rätta« har hunnit bli en modern 
fackboksklassiker inom sitt område. Här berättar pro-
fessor em. Yvonne Hirdman historien om den svenska 
välfärdspolitiken utifrån ett nytt perspektiv. Tonvik- 
ten är lagd på det utopiska innehållet i alla dessa refor-
mer som kom på 1930- och 1940-talen och som påtag-
ligt berörde den svenska vardagen, det »lilla livet«: att 
bo, att leva, att älska. Makarna Myrdal spelar en stor 
roll i denna berättelse. Boken utkom för första gången 
1989 som en del av den då mycket uppmärksammade 
Maktutredningen, som initierats av regeringen. Detta 
är den fjärde reviderade utgåvan, andra tryckningen.
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INBUNDEN. ISBN 978 91 7331 911 9

Per Gahrton

Är Ryssland ett hot?

Exemplet Georgien

När de kommunistiska staterna i Östeuropa med Sov-
jetunionen i spetsen föll samman i slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet, blev detta en revolution och 
något av en jordbävning. Vad som skedde med det nya 
Ryssland och dess relationer till raden av de nya stater 
som uppstod ur de gamla Sovjetrepublikerna, skildras 
initierat och översiktligt i denna digra volym. I syn-
nerhet belyses Georgien, ett av de äldsta länderna med 
lång historia innan det kom att ingå i Sovjetimperiet. 
Georgien är ett land med många problem och många 
tillgångar. Särskilt beskriver Per Gahrton de senaste 
decenniernas historia med Georgien som ett eget land.
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Magnus Utvik

Partiet på kant med (v)erkligheten

En historia om solidaritet

Magnus Utvik skriver om Vänsterpartiets kommunis-
tiska historia. Han kritiserar partiet för dess långa hi-
storia med koppling till Sovjet och de östeuropeiska 
länderna inom Sovjetblocket. Utvik menar att partiet i 
Sverige har varit alltför styrt och okritiskt till både sin 
egen och den internationella kommunismens historia. 
Särskilt uppehåller sig Utvik vid relationerna till Soli-
daritet i Polen och Chartarörelsen i Tjeckoslovakien. 
Han ger talande exempel på hur det svenska partiet 
nästan undantagslöst ställt sig på förtryckarnas sida 
mot de folkliga kraven på frihet – allt i en utopisk och 
blind dröm som blev en dyster paradox.
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Örjan Berner

I revolutionens Peking

Intriger, drömmar, stormaktsspel

Örjan Berner tjänstgjorde 1967–1971 på den svenska 
ambassaden i Peking. Det var på Maos och kulturre-
volutionens tid. Landet var i kaos. Gränsstrider pågick 
mellan Kina och Sovjetunionen och ett storkrig ho-
tade. Vietnamkriget rasade. 1971 kom den första kon- 
takten med USA som ledde till Nixons historiska be-
sök. Under denna period fanns inga andra västerlän-
ningar i Kina än de fåtaliga diplomaterna. Berner hade 
en unik observationsroll. Boken ger personliga intryck 
och insikter om Mao, den ledare i världshistorien som 
haft f lest liv på sitt samvete; maktkampen i Förbjudna 
staden; det revolutionära våldet i Kina och mycket mer.
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Magnus Ljunggren

Mitt liv med Ryssland

I hela sitt vuxna liv har Magnus Ljunggren levt i två 
»hemländer«: Sverige och Ryssland (Sovjet). Allt star- 
tade år 1961 då han började på Försvarets tolkskola. 
Ljunggren blev kännare av det dåtida Sovjet och det 
senare Ryssland. Han forskade, skrev, mötte författare, 
journalister, konstnärer, forskare, opponenter, under-
jordiska aktivister. Ett enormt nät av intensivt verk-
samma själar lärde han känna. Ljunggrens kännedom 
om både det officiella, men än mer det icke-officiella, 
Sovjet byggde han upp och skrev om på olika sätt. Så 
småningom blev han professor i ryska i Göteborg. Här 
presenteras ett land och en rik samling människor som 
den vanlige läsaren inte trodde existerade.
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Johannes Tångeberg

Europas mitt

Resa i Tyskland

Minnet av 1900-talet lever fortfarande och det är svårt 
att bortse från andra världskriget och nazismen. Men 
i dag har Tyskland i högre grad än andra länder gjort 
upp med sitt förflutna. Landet är mäktigt ekonomiskt 
och spelar en ledande roll inom EU. Det finns ett väx-
ande, positivt intresse för Tyskland – något som Jo-
hannes Tångeberg här väl fångar in. Förhoppningen 
är att boken blir en introduktion och presentation av 
dagens Tyskland. Här får vi följa med på en resa från 
öst till väst, norr till söder, från de största städerna till 
lantliga avfolkningsbygder. Och samtidigt får vi resa 
genom tysk historia, genom samhällsliv och kultur.
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Lars Westman

Europa kan dra nåt 

gammalt över sig

Historiens äldsta liftare hette Pytheas. Han var en han- 
delsman, geograf, amatörastronom, upptäcktsresande. 
Han liftade med båtar från Medelhavet till Bretagne 
och for vidare mot de dimhöljda utmarkerna i Europa. 
Han såg midnattssolen, norrskenet och packisen och 
beskrev dem i sin bok »Om havet«. Det var Pytheas 
som kallade Britannien vid namn för första gången 
och han beskrev de germanska stammarna som drack 
mjölk och tillverkade en dryck av säd och honung. 
Lars Westman följer här i Pytheas spår, från Spanien 
till Bretagne och över till Cornwall. Vidare till ön Islay 
i Hebriderna, då med Lennart Hellsing som reskamrat.
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Anders Källgård

Norges öar

»Norges öar« är en bok om vårt grannlands övärld. 
Här återfinns en värld som beskrivs, inventeras och 
besöks av författaren och hans kumpan, konstnären 
Johnny GR Ahlberg. Läsaren möter ovanliga och fan-
tastiska öar, några långt och oskyddat ute till havs och 
andra nära fastlandet med täta förbindelser. Vi får in-
tervjuer och porträtt av såväl urbefolkning som ensta-
ka inflyttare: fiskare, tillfällighetsarbetare, småjord-
brukare. Detta är en referensbok som inte ens finns i 
Norge. Tidigare har Källgård skrivit om Sveriges öar, 
ett omfattande standardverk som getts ut i två upp-
lagor. Likaså har Källgård utgivit systerboken »Dan-
marks, Färöarnas och Grönlands öar«.

OMSLAG BO HERLIN
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Anders Steinvall

Rytmen av London

En resa genom mångfaldens geografi

Detta är en bok om London – om Brixton, Brick Lane 
och Brexit. Brixton är för många förknippat med kri-
minalitet, men i dag möter besökaren något helt an-
nat. Londons motsvarighet till Harlem i New York har 
blivit så trendigt att invånarna själva tycker att det har 
gått för långt. Kvarteren kring Brick Lane är några av 
Europas mest muslimska och segregerade, något som 
många turister missar. När Storbritannien röstade för 
Brexit ville Londonborna stanna kvar i EU. Och när 
de främlingsfientliga populisterna skränade så valde 
Londonborna en muslim till borgmästare. I denna gi-
gantiska stad har mångfalden blivit det normala.

OMSLAG JOHANNES MOLIN
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Anders Kaliff

Källan på botten av tidens brunn

Indoeuropeiska rötter till fornnordisk religion

Indoeuropéerna har den senaste tiden f litigt återkommit i 
olika mediers vetenskapsnyheter. Anledningen är att DNA-
metoder där man analyserar gamla molekyler nu öppnar nya 
världar. Kvarlevorna i forntida gravar berättar nyheter. Både 
arkeologer och språkforskare överraskas. Arkeologiprofes-
sorn Anders Kaliff ser att det arkeologiska materialet kan 
berätta samma historia som språket, mytologin, religionen.
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Gunilla Carlstedt, Annika Forssén 

Arbete för livet

Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Denna bok bygger på djupintervjuer med kvinnor födda i 
början på förra seklet och handlar främst om deras liv, ar-
bete och hälsa. Berättelsen speglas mot de förändringar som 
skedde under 1900-talet vad gäller kvinnors rättigheter och 
villkor i samhället. Deras uppväxt med köns- och klasskill-
nader, uppfostran och formandet till kvinna beskrivs liksom 
parrelationer och socialt liv. Båda författarna är läkare.
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Rolf Uppström

Den okända kulan

Karl XII:s död 1718 och människorna omkring honom

Under 300 år har läkare, privatpersoner och historiker för- 
sökt lösa gåtan med kung Karl XII:s död. Ändå råder det inte 
enighet i frågan om huruvida kungen mördades av någon ur 
de egna leden, eller av en kula från den norska sidan. Fors-
karen Rolf Uppström går i denna innehållsrika bok igenom 
tidigare forskning, tänkbara motiv och tecknar rika person-
porträtt av personerna som fanns i Karl XII:s närhet – och 
bidrar med en pusselbit för att lösa mysteriet.

OMSLAG LUDVIG ERIKSSON
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Nils Fabiansson

Svenskarna i första världskriget

Det här är en helt unik berättelse, om svenska sedan länge 
bortglömda tragedier, äventyr och öden från kriget 1914–
1918. Det är bl.a. en berättelse om de tusentals f lyktingar 
som passerade genom Sverige, om de svenska konstnärerna 
i Paris som blev främlingslegionärer, om Selma Lagerlöf som 
var på semester i Bohuslän 1916 då de döda från Skagerack-
slaget f löt i land på västkusten och makrillen kallades för 
likfisk, om några av de svenska utvandrare som tvingades 
strida på västfronten i USA:s armé 1918 och mycket mer.
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INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 885 3



Per Jerkeman, red.

Att göra skillnad

Ingenjörer berättar

I »Att göra skillnad« berättar ett antal ingenjörer om sina er- 
farenheter inom pappers- och cellulosaindustrin när denna 
för Sverige viktiga exportindustri blev modern och världs-
ledande. Alla de medverkande började sina karriärer mellan 
1950 och 1975. En tid då den tekniska utvecklingen tog stora 
språng. Här får vi läsa om ingenjörernas arbete och insatser, 
uppfinningar och systemlösningar – om alla deras mångfa-
cetterade arbetsuppgifter i branschen.

OMSLAG SIMON MOLIN
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Jan Sjöberg

Mysteriet på Östersjön I det kalla krigets skugga

1948 stötte tre fiskare på ett brandskadat och övergivet fartyg – M/S Kinnekulle. Snart därefter för-
svann ytterligare ett svenskt fartyg, S/S Iwan. Försvinnandena blev aldrig klarlagda. Under 20 år har 
historikern Jan Sjöberg forskat oförtrutet för att klarlägga dessa två fartygs och besättningars öden.

OMSLAG PETTER ANTONISEN. INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 929 4

Göran Norrby

Maktens rivaler

Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen 

och Carl Fredrik Pechlin 1755–1792

I »Maktens rivaler« får läsaren en inträngande och kompe-
tent berättelse om makt och strider mellan stånden – även 
om det under detta skede främst är kampen mellan kunga-
hus och adel som utspelas. Historikern Göran Norrby berät-
tar om sammansvärjningar, attentat, fängslanden, militär 
och polis – alla ingredienser bjuds.
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Bo J. Ronnerstam

Vattnets kraft

I människans tjänst långt före ångmaskinen

Med personliga minnen från barndomen som utgångspunkt 
berättar civilingenjören Bo J. Ronnerstam vattenkraftens 
långa historia. Även om han börjar i en allmän bakgrund så 
är det svenska vatten och vattenhjul allt handlar om. Ron-
nerstam noterar bland mycket annat hur ort- och platsnamn 
med »fors«, »kvarn«, »mölla« eller »möln« skvallrar om vat-
tenkraftens historia. En rad bilder bestyrker berättelsen.

OMSLAG
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Jan-Gunnar Rosenblad, Gundel Söderholm

1848

Nationalismen föds i ett brinnande Europa

Här skildras det drastiska året 1848. Politiker, provokatörer, 
författare och kungligheter passerar genom sidorna. Vi får 
läsa om de sociala och politiska rörelser – som nationalism 
och patriotism – som drog fram genom dåtidens Europa. I 
dag står nationalism för en påtaglig högerrörelse med po-
pulistiska inslag, men 1848 stod den snarare för motsatsen. 
Nationalism var då förknippad med liberalism, demokrati 
och solidaritet. Författarna är båda fil.dr och bibliotekarier.
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Oscar Öquist

Tyst erfarenhet

Om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur

I det själlöshetens landskap som datorerna utgör finns bara 
plats för det entydiga och säkerställda. Och detta landskap 
breder ut sig. Det är därför mer angeläget än någonsin att 
slåss för det svaga, vaga och mångtydiga eller, som poeten 
Tomas Tranströmer uttrycker det, att stå upp för ett »omut-
ligt kanske«. Oscar Öquist försöker tränga in i denna tysta 
värld för att få kunskap om vad vi håller på att förlora. Detta 
är en omarbetad och uppdaterad utgåva av en klassiker.

OMSLAG FÖRLAGET
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Gunnar Lind

Brända hemman

Ryska härjningar i Stockholms skärgård 1719

I denna imponerande framställning skildrar Gunnar Lind 
den ödeläggelse som ryssarnas härjningståg 1719 åsamkade 
mer eller mindre alla öar som låg inom de många ryska far-
tygens och roddarbåtarnas räckhåll. Lind har under många 
år noggrant och med tålamod dokumenterat det hela, ö för 
ö. Det är en makalös arbetsprestation, därtill presenterad på 
ett lättillgängligt sätt. Boken är vackert illustrerad. 
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Alexandra Charles von Hofsten, Karin Schenck-
Gustafsson, Ingemo Bonnier, red.

Kvinnor och hälsa – så mycket bättre! 

Möt våra främsta experter

1998 startades 1,6-miljonerklubben i protest mot den ojäm-
lika vården och forskningen på kvinnors hälsa. Många av de 
experter som var med då är fortfarande kvar, nya har tillkom-
mit – och nu utges denna antologi där 20 av landets främsta 
specialister ger läsaren värdefullt vetande om kropp och själ. 
Allt skrivet med särskild uppmärksamhet på kvinnor.

OMSLAG STINE REGILD
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Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka

Kompetensen att lyssna

Inom välfärdsområdet skrivs böcker om bl.a. narrativ me-
dicin, narrativ terapi, narrativ etik och narrativa metoder 
i socialt arbete. Den här boken riktar fokus mot narrativ 
praxis i vård och omsorg. Detta sätt att kompetent lyssna 
och använda berättandet är grundläggande för alla goda 
intentioner inom värdegrundsarbete och personcentrering 
av vården. Självfallet är förmedlandet av erfarenheter en 
grundläggande resurs. Det gäller exempelvis ifråga om äld-
re, invandrare och flerspråkiga personer i vård och omsorg. 

OMSLAG MARTHE ROOSENBOOM
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Britt Ståhlberg Norée

De som vågade

Franska motståndsrörelsen 

under ockupationen 1940–1944

Under andra världskriget växte sig motståndet gradvis allt 
starkare bland franska män och kvinnor mot Nazitysklands 
ockupation. Motståndet fanns överallt. Och fortfarande le-
ver en del av dessa motståndskämpar, men deras led blir allt 
glesare. Journalisten Britt Ståhlberg Norée har lagt ner ett 
stort arbete på att hitta dem, och frågar sig: Vad var det som 
drev dessa människor att handla och riskera livet?

OMSLAG JOHANNES MOLIN
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Barbro Santillo Frizell

Myternas etrusker

Ursprung, frihet, undergång

En bit in på 1800-talet väcktes intresset för de gåtfulla et-
ruskerna. Det var amatörer – tyskar, engelsmän, fransmän 
– som lockades till etruskernas färgsprakande gravar. Myter 
frodades om det försvunna folket. Och så har det fortsatt 
med stegrat intresse. Här analyserar Barbro Santillo Frizell, 
professor i arkeologi, den etruskiska identiteten, deras gåt-
fulla ursprung – och vad DNA kan förmedla.
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Gudrun Nyberg, red.

Lärande och bildning

Hundra år i Göteborg

All utbildning har genomgått stora förändringar under det 
senaste århundradet. Synen på bildning har förändrats och 
motsatsförhållanden har uppstått mellan t.ex. humaniora 
och naturvetenskap, mellan teoretisk och praktisk kunskap 
o.s.v. I denna antologi skildras dessa skeenden av specialister 
inom respektive område. Utvecklingen har skett överallt i 
Sverige, men exemplen är hämtade från Göteborg. »Lärande 
och bildning« ingår i serien Hundra år i Göteborg.
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Viveka Adelswärd

Husens röster

Vad kan ett hus berätta om dem som bott eller bor där? Om sig självt? Kan hus tala till oss? Författaren 
försöker ge svar på frågor som just dessa. Hon börjar söka lösningar bland bilderna av hus i klassiska 
barnböcker och går sedan vidare till konst, skönlitteratur och forskningsrapporter.

OMSLAG STINE REGILD. INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 914 0

Göran Jonsson

Frihetens blå toner 

En berättelse om jazzen i Sverige

I denna faktarika berättelse om den svenska jazzens histo-
ria möter läsaren personer som betytt något för jazzen i 
landet. Här berättas om när klubbar öppnades i Sverige, om 
dansställen som bjöd publiken på det senaste och de svenska 
pianisterna och sångerskorna som gjorde succé hemma och 
utomlands. »Frihetens blå toner« är en djärv och välskriven 
musikhistoria, där allt förs fram tills i dag.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD.  ISBN 978 91 7331 930 0



Petter Inedahl

Spöklikt

Precis som Petter Inedahls tidigare bok »Hemsökt« är det 
här långtifrån bara en samling spökhistorier, det är i lika 
hög grad en resa genom historiens många dunkla och ma- 
kabra vindlingar, serverad i lösgodisform. Mord, passioner, 
krig och dramatiska livsöden samsas med vålnader och be-
sök från andra sidan. Vad sägs om hotellet där andevärlden 
kommunicerar via telefon? Som läsaren blir varse finns det 
okända alldeles runt hörnet.

OMSLAG SIMON MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 870 9

Ebbe Schön

Gårdstomten på Ryk

I 1 000 år har han varit gårdstomte på gården Ryk i Bohus-
län. Nu sitter han och funderar över sitt liv och allt han varit 
med om, från vikingatiden till i dag. Här levandegör Ebbe 
Schön med sin speciella berättarröst händelser och miljöer, 
alltifrån hednatiden till kalla kriget. Allvar blandas i boken 
med skämt, som t.ex. när huvudpersonen gör burleska blixt-
visiter både hos Sankte Per i de kristnas himmel och hos 
Oden i det hedniska Valhall. Gårdstomten har sett mycket.

OMSLAG FÖRLAGET

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 906 5

Gudrun Lönnroth, Gudrun Nyberg, red.

Bilden av staden

Hus och utomhus. Hundra år i Göteborg

Som nummer fem i serien Hundra år i Göteborg ingår denna 
volym om staden. Här beskrivs hur såväl bebyggelse som re-
kreationsområden har utvecklats sedan 1900-talets början. 
Det framgår hur skiftande ideal har påverkat utvecklingen, 
hur nya stadsdelar har tillkommit och andra har förändrats i 
grunden. Här skildras likaså hur grönområden av politiska/
ekonomiska skäl blivit tillgängliga. De många fotografierna 
bidrar till denna berättelse om stadens senaste 100 år.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 918 8

Kjell O. Lejon, red.

Perspektiv på »den andre«

I boken »Perspektiv på ’den andre’« tar tolv forskare från fyra 
discipliner inom humaniora upp en rad aspekter som söker 
vidga blicken och skapa ökad kunskap om och förståelse för 
hur man kan definiera och betrakta »den andre« – eller själv 
se sig som »den andre« och agera som sådan. Här diskuteras 
såväl filosofiska resonemang som konkreta markeringar så-
som att i lagtext definiera ut grupper som »icke önskvärda«, 
resonemang om konstnärliga gestaltningar av »andra« från 
avlägsna kulturer eller tal om »ädla vildar«.

OMSLAG STINE REGILD

HFT. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 897 6
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Stephan Rössner

Lyteskomikens kulturhistoria

Vad får man egentligen skämta om?

Vad får man egentligen skämta om? Naturligtvis beror det 
på hur man definierar skämt, frågorna om vad som är humor 
har sysselsatt filosofer genom årtusenden. I denna bok om 
lyteskomikens historia försöker läkaren Stephan Rössner på 
ett lättsamt sätt berätta hur vi med sadism och nedlåten-
het hanterat dem som råkat bli avvikande, men konstaterar 
samtidigt att det mitt i allt detta ändå finns en ömhet.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 900 3

Britt Karlsson, Per Karlsson, Bengt Rydén

Languedoc-Roussillon

Södra Frankrikes viner

Languedoc-Roussillons vinhistoria går mer än 2 000 år till-
baka i tiden. I regionen bedrivs världens största druvodling 
och vintillverkning. Denna bok är en ingående skildring 
byggd på samtal med odlare och producenter, på vinprov-
ningar och studier av yttre betingelser såsom terroir. En i 
högsta grad kompetent, faktafylld introduktion till region-
ens skänk i glasen, även med tips om regional matkultur.

OMSLAG PETTER ANTONISEN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 926 3

Sirwa Azez

Doften från mammas kurdiska kök

I den här boken får vi ta del av kurdisk husmanskost i text 
och bild. Recepten är anpassade till de råvaror som finns 
tillgängliga i Sverige och illustreras med aptitliga bilder på 
de olika rätterna. Mangoldbladssoppa, aprikos- och russin-
gryta, inlagda grönsaker i vinäger, kebab och bulgurbullar 
är ett fåtal exempel på rätter som här presenteras. Genom 
Sirwa Azez levande skildringar av sin uppväxt i irakiska 
Kurdistan ger boken också ett sammandrag av den drama-
tiska kurdiska historien med ständig turbulens.

OMSLAG SIMON MOLIN

HFT. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 881 5

Karsten Thurfjell,  
Charlotte Birnbaum, Stephan Rössner, red.

O.S.A.

Gastronomisk kalender 2019

Att bjuda till kalas är en kär syssla för alla som intresserar 
sig för mat och måltid. Årets gastronomiska kalender ägnas 
bjudandets etik och estetik. Vad konstituerar ett lyckat ka-
las, en läcker middagsbjudning eller en uppsluppen supé? En 
sedvanligt vitter och erfaren skrivarskara bidrar med intri-
kata insikter och vidsynta utsikter för att ge en så komplett 
bild som möjligt för den middagssugne läsaren.

OMSLAG STINA KYLHAMMAR

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 937 9



Johan Franco Cereceda

Vino!

Älskade spanska viner

Detta är en grundbok om Spanien som vinland med 
besök hos vinodlare av alla typer av viner runt hela 
landet. Här serveras de olika regionernas speciella vi- 
ner och författaren skyr inga medel för att provsmaka, 
samtala med odlarna och presentera specialiteter, allt-
ifrån de berömda Riojavinerna till dagens vita viner 
och roséviner. Vinskribenten Johan Franco Cereceda 
beskriver även till vilka maträtter vinerna passar bäst. 
Han uppsöker alla upptänkliga miljöer för att utröna 
varför vinerna har fått den karaktär de har. »Vino!« är 
en kunnig, entusiastisk skildring av vinlandet Spani-
en, en bok som inte har någon svensk motsvarighet.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

HFT. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 879 2

Mats Ekdahl

Ägget

»Ägget« är en tilltalande blandning av initierad kun-
nighet i äggmatlagning och nyfiken ägglädje världen 
runt. Äggvänner lockas till kök, litteratur, måleri, till 
franska, spanska, svenska, brittiska, amerikanska och 
andra matlagningsställen. Här finns en global äggvärld 
med inslag som Tore Wretmans äggstanning, Gunde 
Svans powerägg, Picassos spenatägg, James Bonds ägg-
röror, Ria Wägners kärleksomelett och Norman Mai-
lers syltomeletter. Journalisten och författaren Mats 
Ekdahl förenar sitt intresse och sina studier för och 
om ägget med dess plats på tallriken och dess roll i 
konsten. Kocken och matskribenten Jens Linder har 
skrivit den välillustrerade bokens förord.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 889 1

Martin Ragnar

Svenska drycker

Från mineralvatten till mjölkdestillat

Det första som människan förtär i livet är i de flesta 
fall modersmjölken, det sista i livet är även det något 
lättsmält och näringsrikt i f lytande form. Däremellan 
blir det många drycker av olika slag: saft, mjölk, ny-
ponsoppa, te, pilsner, cider, must, sportdryck, bränn-
vin m.m. Här inventeras vilka svenska drycker som 
funnits tidigare i historien och vilka som tagits fram 
efter hand. Och här diskuteras lagring, blandningar, 
förpackningar – och alla de möjligheter som finns. I 
text och med hjälp av många fotografier går författa-
ren igenom dryckernas historia – från mineralvatten 
till mjölkdestillat. Detta bör bli ett standardverk.

OMSLAG JOHANNES MOLIN

INBUNDEN. ILLUSTRERAD. ISBN 978 91 7331 919 5
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