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Hilarys historia
Jerzy Sarnecki
Den kände kriminologen Jerzy Sarnecki 
talar här med sin far Hilary om dennes 
dramatiska liv under en omskakande pe-
riod i vår moderna historia. Från Polen 
till Sibirien, Kina, Österrike och slutligen 
Sverige. Sarnecki kommenterar faderns 
berättelser med sina egna minnen.
Inb., ill., ca 450 s., utk. i september, 978 91 7331 611 Stora fula ordboken

Bengt G. Dagrin
Här finns 2 038 ord för det manliga könsorganet och 1 938 ord för det 
kvinnliga. 1 463 svordoms- och skällsord. Nya och gamla ord, citat, anek-
doter och små miniessäer. En klassiker i ännu en ny och utökad upplaga. 
Olämpliga vinjetter av Cissi Welin.
Inb., ill., ca 720 s., utk. i september, 978 91 7331 588 3

Arne Ruth talar ut
Lars-Åke Augustsson
Han är en av Sveriges mest respekterade publicister, född i ett Nazi-
tyskland som gick mot sitt sammanbrott. Här berättar han för Lars 
Åke Augustsson om sitt liv, sina kärlekar och sorger. Men även om 
politik, mediemakt, sanning och journalistik. Om arvet från nazismen 
och myterna om Sverige. Lika mycket en debattbok som biografi.
Inb., ill., ca 320 s., utk. i september, 978 91 7331 539 7

Tore Wretman
Maten och livet
Mats Ekdahl/ Björn Lindberg
Tore Wretman är matgurun framför andra. Han var hovtraktör och byggde 
upp ett matimperium i världsklass med Riche, Operakällaren och Stallmäs-
taregården. Här skildras hans långa bana med början som kökspojke och 
praktik på flera av världens främsta restauranger och hotell. Med många 
fotografier av den legendariske matfotografen Björn Lindberg.
Inb., ill., ca 600 s., utk. i september 978 91 7331 595 1

Janusansiktet
Diplomaten Harald Edelstam 
och hans tid
Erik H. Edelstam
Han var en omstridd diplomat, lite av en 
gossen Ruda inom UD. Under Pinochets 
blodiga statskupp i Chile 1973 räddade 
han livet på tusentals chilenare och andra 
sydamerikaner. Lika orädd var han under 
den nazityska ockupationen i Norge. Här 
ger hans son sin bild av Edelstams motsä-
gelsefulla personlighet.
Inb., ill., ca 500 s., utk. i september, 978 91 7331 596 
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En anständig individualism
Adam Smith flankerad av Francis 
Hutcheson och David Hume
Stefan Björklund
Moralfilosofen och nationalekonomen Adam 
Smiths bärande tes är att ekonomisk frihet ökar 
välståndet i ett land. Men inte enbart. Han 
menade att egennyttan måste balanseras mot det 
moraliskt goda. Här möter vi Smith inte bara 
som liberalismens fader utan även som socialt 
engagerad filosof.
Inb., ca 250 s., utk. i oktober, 978 91 7331 589 0

Barn far illa!
Teori, praktik och analys av bristerna 
i samhällets familjebygge
Madeleine Cocozza
Om det samhälleliga familjebygget – när vården 
av barn och unga kan lyftas från föräldrar mot 
deras vilja. Det ger barnen möjligheter till nya liv, 
men de blir lika ofta skyddslösa.
Inb., ca 150 s., utk. i oktober 978 91 7331 592 0
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Den barnsliga relativismen
Intellektuell dygd eller lättja?
Ragnar ohlsson/Kia Sigge
Filosofiska samtal med elever i mellanstadiet i 
syfte att ta reda på deras idéer om kritiskt tän-
kande. Det visar sig att en undervisning präglad 
av tolerans troligen indirekt kan ha stimulerat ett 
relativistiskt tänkande. 
Inb., 300 s., utk. i september, 978 91 7331 607 1

Hjärnbrus
Om utvecklingen av den nyfikna 
hjärnan och medvetandet
Hugo Lagercrantz
Vad är det som gör oss till människor? Vad 
händer i hjärnan när man lyssnar till musik, 
ser konst, dagdrömmer eller för en inre dialog? 
Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik som 
forskar kring för tidigt födda barn, skriver här om 
utvecklingen av hjärnan och medvetandet från ett 
biologiskt och idéhistoriskt perspektiv.
Inb., ill., ca 180 s., utk. i september, 978 91 7331 600 2

Världens bästa 
flodkryssningar
Uno Grönkvist
Det finns bara en bok på svenska som presenterar 
de bästa kryssningarna på samtliga kontinenter – 
den här. Här finns allt du behöver veta för att välja 
din drömsemester på världens vattenleder.
Inb., ill., ca 250 s., utk. i september, 978 91 7331 599 9
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Gert Marcus
Distansens förvandling 
Françoise Ribeyrolles-Marcus, red.
Marcus var en konstnär med en genomtänkt 
filosofi. Hans gärning presenteras här genom hans 
egna och andras texter, och hans verk avbildas 
och analyseras. En bok om färgens och formens 
poesi och var gränsen går till det gränslösa.
Mjukband, ill., ca 198 s., utk., 978 91 7331585 2
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Datorspelsberoende
Sven Rollenhagen
Datorspel har en egen kultur, en livsstil med en 
seriös inställning till spelpassionen. Snygg grafik 
och välgjord musik är viktiga. Men det kan också 
leda till bl.a. fysiska problem och social fobi. 
Här finns konkreta råd om hur man ska hantera 
beroendet.
Inb., ca 160 s., utk. i oktober, 978 91 7331 609 5

Människan i vården
Etnografi, vård och drama 
Carola Skott, red.
Etnografin har vuxit fram inom social- och kulturantropologin. Den har gjort 
sitt intåg inom vården och breddat synen på arbetet. Denna bok introducerar 
etnografins möjligheter i professionellt vårdande och i vetenskapliga studier. 
Inb., ca 180 s., utk. i oktober, 978 91 7331 612 5

Tryggare kan flera vara 
Samtal med små barn och deras 
föräldrar 
Björn Salomonsson
Även spädbarn är mottagliga för terapi. Det har 
psykiatern Björn Salomonsson konstaterat efter 
lyckade terapier med små barn och föräldrar som 
haft svårt att knyta an till varandra. Genom att 
beskriva hur samtalen gått till ger han hopp och 
inspiration till föräldrar och vårdpersonal.
Danskt band, 271 s., utk., 978 91 7331 584 5
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Svartsyn och humor
Om Hjalmar Bergman och Sven 
Delblanc
Lars Ahlbom/Kerstin Dahlbäck, red.
Det finns intressanta kopplingar mellan Hjalmar 
Bergmans och Sven Delblancs författarskap, både 
rent litterärt och livsåskådningsmässigt. Det går 
ett deterministiskt och pessimistiskt stråk genom 
bådas verk. Här skriver ett antal forskare om dessa 
samband. 
Inb., ca 170 s., utk. i september, 978 91 7331 587 6

Mellan Vesuvius och Monte 
Alban
Ur en konstnärs skissbok
Gösta Gierow, förord Olle Granath
Gösta Gierow målade, tecknade, graverade och 
skrev. Han var en mästare särskilt på koppargrafi-
ken. Hans intresse för Venedig och Italien speglas 
också i denna postuma bok om konstnären. En 
vacker volym i färg och svartvitt.
Inb., ill., ca 180 s., utk. i september, 978 91 7331 598 2

Stockholm
Ljus och svärta
Hasse Lindroth/ Per Cornell
Oftast råder höst, vinter eller vår i Hasse 
Lindroths Stockholm. Hans grafiska bilder är av-
skalade, ikoniska. Slitna industrimiljöer och bort-
glömda bakgårdar i stället för nya skrytbyggen. 
Journalisten Per Cornell presenterar här kunnigt 
och engagerat Lindroths vackra Stockholmsbilder 
– i ljus och svärta.  
Inb., ill., ca 100 s., utk. i oktober, 978 91 7331 602 6

Axel Larsson
Möbelformgivare och inrednings-
arkitekt – under fem decennier
Sigrid Eklund Nyström
För Axel Larsson stod funktionen i fokus, inte en 
spektakulär form. Han skapade mängder av sto-
lar, bord, hyllor och inredningar till teatrar, hotell 
och inte minst Folksamskrapan i Stockholm. 
Hans stapelbara stolar tillverkas fortfarande.
Inb., ill., 160 s., utk. i oktober, 978 91 7331 606 4

Litteratur
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Homeopati
En kontroversiell medicinhistoria
Motzi Eklöf
I Sverige ses homeopatin idag som kvacksalveri 
och ett hot mot patientens hälsa, trots att den 
tidigare varit den vanligaste alternativmedicinska 
metoden. Hur har det blivit så? Eklöf går här 
igenom homeopatins svenska historia, hur den 
bekämpats och behandlats. 
Inb., ill., ca 230 s., utk. i oktober, 978 91 7331 594 4

Ett namn skrivet i vatten
Romantikens medicin i John Keats 
poesi
Carl Lindgren
Han var en av de stora romantiska poeterna, sam-
tida med Byron men ganska anonym i Sverige. 
Keats var också läkare, liksom bokens författare. 
Lindgren följer sin läkarkollega från barndomen 
till Keats sista bostad i Rom där han dog i tuber-
kulos vid 26 års ålder.
Inb., ill., 257 s., utk. i september, 978 91 7331 601 9
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Vilhelm Mobergs verk
Personer och citat
Ingrid Nettervik/Anna Williams
I vilken roman möter man vallflickan Ingela? 
Det får man veta i denna översikt över Mobergs 
samtliga verk med rikliga smakprov på hans 
formule ringskonst. Här finns hans romaner, 
dramatik och övriga prosa med kort samman-
fattning av innehållet samt kända citat. En 
vägvisare in i Mobergs ordvärld.
Inb., ill., ca 200 s., utk. i augusti, 978 91 7331 603 3

RESEDAGBÖCKER 1973–2010 GÖSTA GIEROW

Skagenmålarna
Karin Sidén m.fl.
Om den nordiska konstnärskolonin på Skagen 
med P S Kröyer i spetsen. Med dagens begrepp 
var det ett omfattande nätverk, redan för 150 
år sedan. Boken ges ut i samband med en stor 
utställning med Skagenmålarna på Prins Eugens 
Waldemarsudde i september, med paralleller 
också till dagens konst och nätverk.
Inb., ill., ca 160 s., utk. i september, 978 91 7331 613 2

Kulturhistoria



Biografi/historia

Älskade struntflicka
Brev mellan Barbro von Vegesack och 
Sven Ulric Palme 1937–1940 
Thomas Palme
1 200 brev mellan Barbro von Vegesack och Sven 
Ulric Palme ledde till giftermål och barn, varav 
sonen Thomas är ett. Utifrån dessa brev berättar 
han här föräldrarnas spännande kärlekshistoria 
under en orolig period i Europa vid andra världs-
krigets utbrott.
Inb., ill., ca 330 s., utk. i september, 978 91 7331 608 8

www.carlssonbokforlag.se

Fredmans tid
Frihetstiden, guldåldern för 
Stockholms urmakare 
Bo J. Ronnerstam
Under 1700-talet stod urmakeriet på sin höjd-
punkt i Sverige. Vackra pendyler, ståtliga golvur 
och utsökta fickur. Här går författaren igenom 
hur tillverkningen såg ut och vilka urmakare 
som fanns. Gamla stan i Stockholm var centrum 
för verksamheten och här strosade Bellman och 
urmakare Fredman i gränderna. 
Inb., ill., ca 300 s., utk. i oktober, 978 91 7331 610 1

Inte bara Stasi
Relationer Sverige–DDR 1949–1990
Birgitta Almgren
Ingen kunde ana att denna bok skulle orsaka så-
dant rabalder när den utkom första gången 2009. 
Avslöjandena om hur betydelsefullt Sverige var 
för DDR sågs inte med blida ögon av alla. Boken 
bygger på dokument i de tyska arkiven, intervjuer 
med dissidenter, medborgarrättskämpar och f.d. 
Stasiofficerare. Ny reviderad upplaga.
Inb., ill., ca 570 s., utk. i september, 978 91 7331 586 9

Arons bok
Aron Neuman
Han drev i många år en framgångsrik revisors-
firma innan han 1987 grundade Judiska museet. 
Vid 93 års ålder berättar han här om sitt inne-
hållsrika liv, där det judiska arvet och engage-
manget löper som en röd tråd.
Inb., ill., ca 180 s., utk. i augusti, 978 91 7331 604 0

Myten om judebolsjevismen
Antisemitism och kontrarevolution
Håkan Blomqvist
Bolsjevikrevolutionen och kommunismen som 
ett verk av världens judar för att ta över de 
kristna indoeuropeiska nationerna. Så ser myten 
om judebolsjevismen ut och den har gamla röt-
ter. Här undersöker författaren hur den kunde 
uttryckas i svensk offentlighet åren efter första 
världskriget.
Inb., ca 270 s., utk. i oktober, 978 91 7331 590 6

Naturvetare i motvind. 
Bengt Euphrasén
Om slavar, jalousier, tuppfäktning, 
växter och havsdjur
Gudrun Nyberg
1700-talsforskaren Bengt Euphrasén samlade 
växter, djur och havsdjur vid den svenska bo-
sättningen St. Barthélemy i Västindien. Andra 
forskare tog åt sig äran av hans upptäckter och 
han dog utfattig. I ett rikt bildmaterial visas här 
hans samlingar.  
Inb., ill., ca 320 s., utk. i oktober, 978 91 7331 605 7

Historiska trädgårdar
Att bevara ett föränderligt kulturarv
Maria Flinck
En fakta- och bakgrundsbok för folk som arbetar 
med vård av historiska trädgårdar, parker och 
begravningsplatser. Skötselbeskrivningar för olika 
typer av anläggningar, grundfakta, lagar och inter-
nationella överenskommelser, vårdprogram m.m.
Inb., ill., ca 300 s., utk. i oktober, 978 91 7331 597 5

Varm choklad och 
psykoterapi
Om Ericastiftelsen i Stockholm
Åsa Bergenheim
Ericastiftelsen bedriver barn- och ungdoms-
terapeutisk verksamhet, forsk ning och hög-
skoleutbildning och har funnits sedan 1934. 
Författarna presenterar dess banbrytande insatser, 
läkepedagogik, metodutveckling och den veten-
skapliga grunden. Efter åtta decennier står barnet 
fortfarande i centrum.
Inb., ill., ca 280 s., utk i oktober, 978 91 7331 591 3


