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omslagsbilder: hans jonsson ur samer: ingen isolerad ö

”Jag vet vad jag vill bli. Jag vill bli renskötare eller 
 helikopterförare. Om klimatet tillåter ska jag bli 
 renskötare. Jag ska bo kvar här i norr. Storstäder  

är inte min grej.” 

Stina Jonsson ur boken Samer: Ingen isolerad ö

hstens bcker



   f o t o g r a f i f o t o g r a f i   

av sven åsberg

New York
foto sven åsberg  |  förord henrik bergren  |  form patric leo

isbn 978-91-783-3-1  |  ca 160 sidor  |  inbunden   | 290 x 220 mm  |  utk nov 
 
I Sven Åsbergs fotografier möter vi det tidiga 1960-talets optimistiska världsstad: skyskraporna 
i glas och betong, skridskoåkare i Central Park, välbeställda shoppare på Madison Avenue, 
badsugna människomassor på de offentliga stränderna. Men där finns också en utsatthet som 
förebådar social splittring och politisk konflikt: strejkvarsel i tunnelbanan, , den svarta protest-
rörelsen, barn som leker i dammiga och dystra gatuhörn. Åsbergs bilder skildrar ett New York 
som inte längre finns men han fångar också det som varit och antyder det som komma skall.

nyhet hösten 2021

av hans jonsson

Samer: Ingen isolerad ö Sámit: Eai sierra sullos/The Sami: No isolated Island

foto hans jonsson  |  form patric leo

isbn 978-91-783-6-3  |  160 sidor   |  inbunden  |  290 x 20 mm  |  utk nov 
 
Stillhet, oändliga gröna vidder, snöklädda berg. Hisnande vyer, en ödmjuk förnimmelse av att 
vara en liten del av universum. I Samer: Ingen isolerad ö porträtterar fotografen Hans Jonsson 
samer i deras viktiga miljöer och sammanhang. Här möter vi några av de människor som ver-
kar i fjällvärlden och i renskötseln; den vardag som är en naturlig och självklar del av samernas 
liv sedan urminnes tid. Boken innehåller även samers egna berättelser och en essä som sätter 
bilderna i ett historiskt perspektiv. Texterna är översatta till nordsamiska och engelska.

nyhet hösten 2021



k o n s t   76   f o t o g r a f i

av barbro westling, linnéa carlsson, marie loft & robert cassland  

Boken om Gjuteriet
form  per johnsson

isbn 978-91-783-2-  |  160 sidor  |  inbunden   | 20 x 280 mm  |  utk sept 
 
I Boken om gjuteriet får vi en inblick i bronsgjutandets lokala kulturhistoria och dess plats i ett 
nationellt och globalt perspektiv men också i hantverket och den konstnärliga arbetsprocessen. 
Boken är rikt illustrerad med vackra foton på den speciella interiören, gjutprocesserna och de 
färdiga konstverken.

nyhet hösten 2021

av daniel nilsson

Hemmakontor
foto daniel nilsson  |  förord henrik ekblom ystén

isbn 978-91-783-1-7  |  128 sidor  |  inbunden   | 220 x 280 mm  |  utk sept 
 
Hemmakontor är ett tidsdokument som med värme och humor skildrar en av de mest 
 dramatiska perioderna i modern tid. Det är också en fotografisk skildring av människans  
uppfinningsrikedom. Hemmakontor är en bok som det går att bläddra sig planlöst igenom  
och roas för ögonblicket, men också en bok där läsaren sjunka in för att lära sig mer om en  
tid då allting ställdes på ända. 

nyhet hösten 2021

"ett fantastiskt tids -

dokument som mnga kan 

knna igen sig i" 

btj



m o d e / k u lt u r h i s t o r i a   98   d e s i g n / k u lt u r h i s t o r i a

av tonie lewenhaupt

Sydda minnen
illustration tonie lewenhaupt  |  form christer jonson

isbn 978-91-783--8  |  178 sidor  |  inbunden  |  19 x 260 mm  |  utk nov 
 
I Sydda minnen får vi följa med på en personlig och oväntad resa genom mode- och stil-
historien, berättad av författaren och dräkthistorikern Tonie Lewenhaupt. Vi möter tongi-
vande modedesigners, stilbildare och fotografer. De historiska nedslagen varvas med per-
sonliga anekdoter, som förmedlar den symbolik och historia varje plagg förtäljer. Texterna 
ackompanjeras av författarens vackert tecknade modeillustrationer och unika bilder. 

nyhet hösten 2021

av petter eklund, anders houltz, sara kristoffersson & kerstin wickman

Konsten att tämja trä Gemla och den svenska möbelindustrin

form marja pennanen

isbn 978-91-783-0-0  |  280 sidor  |  inbunden  |  21 x 300 mm  |  utk okt 
 
Gemla Fabrikers i småländska Diö är Sveriges äldsta möbelfabrik och har upplevt det mesta 
av den svenska möbelindustrins utveckling, framväxt och fortlevnad. I boken Konsten att 
tämja trä: Gemla och den svenska möbelindustrin skildras människorna och livet på bruks-
orten, det gedigna hantverket, företagandet samt produkterna och deras formgivare, från 
mitten av 1800-talet till våra dagar. 

nyhet hösten 2021



t r  d g  r d / r e s a   1 11 0   t r  d g  r d

av gunnel carlson

Gunnels 100 gröna pärlor i Trädgårdseuropa  
nyutgva i flexband

isbn 978-91-783-9-  |  22 sidor 

foto gunnel carlson  |  form marja pennanen  |  flexband  |  170 x 230 mm  |  utk 1 sept  

 

Om det är någon som känner till Europas mest besöksvärda trädgårdar så är det trädgårds-
journalisten Gunnel Carlson. I Gunnels 100 gröna pärlor i Trädgårdseuropa har hon valt ut sina 
absoluta favoriter, allt ifrån små trädgårdsoaser till storslagna anläggningar. Varje presentation 
avslutas med ett tips, till exempel hur man anlägger en egen timjangång. 

nyutgva hösten 2021

"färgsprakande trädgårdsresa"
– icakuriren

av per englund

Eget snus: Tobaksodling och snusrecept för husbehov 
nyutgva i flexband

isbn 978-91-783-38-8  |  128 sidor    

foto per englund  |  form patric leo  |  flexband  |  170 x 230 mm  |  utk 1 sept

I Eget snus: tobaksodling och snusrecept för husbehov delar fotografen och odlaren Per Englund 
personligt och inspirerande med sig av sina odlingserfarenheter, ovärderliga tips och bästa 
snusrecept - från första spadtaget, genom odlingssäsongen och fram till skörd och egna smak-
sättningar. Allt du bör veta för att aldrig mer behöva köpa ditt snus!

nyutgva hösten 2021



1 2   k u l t u r h i s t o r i a

av karin erlandsson & kristina erlandsson

Dag Hammarskjölds Backåkra Platsens magi och föremålens historia

foto gabriella dahlman  |  form patric leo

isbn 978-91-783-7-0 svensk |  isbn 978-91-783-8-7 engelsk  |  inbunden |  utk aug 
 
Dag Hammarskjöld är kanske en av de svenskar som lämnat störst avtryck i världen. År 
1957 köpte han gården Backåkra, med tanken att bosätta sig där efter sin period på FN. Idag 
finns Dag Hammarskjölds möbler, konstverk och personliga tillhörigheter från lägenheten i 
New York på Backåkra och boken ger oss en inblick i Dag Hammarskjölds liv som inte  
tidigare har dokumenterats. Boken finns även i engelsk utgåva.

nyhet hösten 2021



t r  d g  r d   1 

vårens bcker



1 6   t r  d g  r d t r  d g  r d   1 7

av nina nordh

Sofieros trädgårdsbok
foto och form therese svensson 

isbn 978-91-783-3-7  |  208 sidor  |  inbunden   | 190 x 260 mm  |  utk 2 mars 
 
Med inspiration från Arts and Crafts-rörelsen och engelska trädgårdar är Sofiero slotts trädgård 
både ett historiskt arv och ett levande konstverk. I Sofieros trädgårdsbok samlas kunskaper och 
idéer från dagens trädgårdsmästare på Sofiero och omvandlar dem till praktiska tips och råd för 
den egna trädgården. Vi får bland annat lära oss om hur man skapar formstarka trädgårdsrum 
och bygger upp blomsterbäddar där växternas blomning avlöser varandra Boken är rikligt illus-
trerad med nytagna fotografier, historiska bilder samt ritningar och skisser. 

”sofieros trädgårdsbok är en 
sådan där bok man gärna  

vill ha, gärna läser och med  
fördel placerar vid soffbor-

det. en bok av lugn och värme” 
–btj

av bella linde

Mästarnas trädgårdsrum
foto gabriella dahlman  |  form marja pennanen

isbn 978-91-783-36-  |  232 sidor   |  inbunden  |  190 x 270 mm  |  utk 6 april 
 
I Mästarnas trädgårdsrum möter vi etablerade landskapsarkitekter och trädgårdsproffs i deras 
egna trädgårdsrum. Här delar de generöst med sig av yrkeskunnande inom design och miljö. 
Erfarenheter och ovärderliga tips blandas med handfasta råd, inspirationsmaterial, plan-
ritningar och växtförteckningar som ger konkreta uppslag för egna trädgårdsprojekt. Här står 
inte minst miljö och mångfald i centrum, i trädgårdskännarnas egna paradis finns utrymme för 
både pollinerare och det viktiga vattnet. En veritabel kunskapsbank för alla trädgårds älskare. 

”en pärla ni inte får missa”
– elle decoration



t r  d g  r d   1 91 8   m at / t r  d g  r d

av anna billing

Alla hönsen hemma och färska ägg i köket
foto carolina romare  |  form jrgen nordqvist

isbn 978-91-783-37-1  |  192 sidor  |  flexband   |  170 x 230 mm  |  utk  mars 
 
Drömmer du också om att ha egna höns i trädgården? Det gjorde matskribenten Anna Billing, 
som förvandlade barnens lekstuga till hönshus och skaffade kycklingar. I trädgården bor 
numera sju mycket olika hönor som värper ägg i alla möjliga färger och storlekar som allihop 
hamnar i Annas kök och blir pocherade, stekta och kokta eller hamnar i läckra sallader, ome-
letter, pannkakor och desserter. Alla hönsen hemma och färska ägg i köket är en kokbok med 
en twist. Den handlar om det dagliga livet med höns, kombinerat med praktiska tips om han-
teringen av färska ägg och många enkla, goda äggrecept som förgyller både vardag och fest.

av ingar nilsson

Kål, Hallon, Rabarber nyutgva i flexband

foto charlotte gawell m fl  |  form & illustration kristin lidstrm

flexband  |  170 x 230 mm  |  utk  mars

kl: isbn 978-91-783-0-1  |  118 sidor   

hallon: isbn 978-91-783-1-8  |  112 sidor   

rabarber: isbn 978-91-783-39-  |  126 sidor    
 
I nyutgåvor av Ingar Nilssons böcker Kål, Hallon och Rabarber, den populära och kritiker-
rosade serien om våra vanligaste köksväxter, varvas historik, odling och recept. Läs den fasci-
nerande historien om varje växt, tips för odling i den egna trädgården och massor av recept från 
kåldolmar, sallader och hälsosamma smoothies till halloncurd och cheesecake med rabarber.



d e s i g n   2 12 0   k o n s t

av brita-lena ekstrm

På spaning efter Lamino
foto jonas sllberg m fl  |  form mats fredrikson

isbn 978-91-783-0-3  |  208 sidor  |  inbunden  |  19 x 260 mm  |  utk 12 februari 
 
I boken På spaning efter Lamino berättar journalisten Brita-Lena Ekström om Yngve 
Ekströms liv och verk, om möbelskapande i den småländska myllan och om företagandets 
villkor under 1950- och 60-talen. Det är en spännande resa genom en dynamisk epok 
i svensk formgivningshistoria och möbelindustri. En levande och varm skildring av en 
möbelformgivare och hans skaparkraft. Det här är en andra utökad utgåva. Den innehåller 
ett nyskrivet kapitel om dagens tillverkning av Yngve Ekströms möbler samt en förteckning 
över hela hans kollektion.

"briljant! ... en oumbärlig bok 
för den som är  intresserad av 

ekströms möbelformgivning 
eller den svenska 

möbelhistoriens guldepok." 
–btj

av clmentine deliss, kirse junge-stevnsborg, sofia landstrm och sara rydby

Malmö Konstmuseum: Samlingen/The Collection
redaktr anna granqvist  |  form lisa olausson

isbn 978-91-783--9  |  28 sidor  |  inbunden  |  20 x 270 mm  |  utk juni 
 
I Malmö Konstmuseums nya presentation av samlingen ingår konst, konsthantverk och 
design som sträcker sig från 1500-talet fram till 2000-talets början. Publikationen rymmer 
ett rikt bildurval som både visar på samlingens bredd och unika specialspår. Större sam-
lingar i samlingen lyfts fram tillsammans med texter som introducerar olika tidsepoker, verk 
och konstnärskap. Ytterligare texter ser på museets historia och samlingarnas förmåga att 
öppna upp för nya sätt att se på historia, samtid och framtid. Boken är rikligt illustrerad. 
Svensk och engelsk text. 



2 2   a r k i t e k t u r

tidigare utgivning

av frans gillberg, olga schlyter, martin sberg och bengt wahlgren

Byggmästare Eric Sigfrid Persson: Malmgården 1935
foto mads frederik christensen  |  form frans gillberg

isbn 978-91-783-2-  |  18 sidor  |  danskt band  |  19 x 260 mm  |  utk 7 april 
 
Bostadskvarteret Malmgården är ett av Malmös främsta funkislandmärken. I Byggmästare 
Eric Sigfrid Persson: Malmgården 1935 kontextualiseras och beskrivs denna arkitektoniska 
pärla, som representerar en funktionalism som förenar tradition och klassicism med  
modernistiska motiv. Malmgården var det första av byggmästarens storprojekt, följt av 
Ribershus (1938) och Friluftsstaden (1942). I samarbete med arkitekten Eiler Græbe  
formades en byggnad som tog sig uttryck i en humanistisk version av trettiotalets lyxfunkis.  



k u lt u r h i s t o r i a / m at   2 2    m at / r e s a

Alnarpsliv 
av boel sandskr och gran kritz 

isbn 978-91-783-17-3  |  232 sidor  |  inbunden    
 

Alnarp är ett vackert parkområde i Lomma kommun, Skåne. Boken 
Alnarpsliv spänner över flera decennier, från storgods till dagens 
forskningsinstitut. Boken handlar även om arkitekturen, planlägg-
ningen av träd gårdarna och parkerna. Boken är rikligt illustrerad.

Street Taste 
av erik brnnstrm 

isbn 978-91-783-13-  |  18 sidor  |  inbunden    
 

Alla länder har sin variant av streetfood, enkel men kreativ och 
fantastiskt god snabbmat från ett gatuhak. Street Taste är  inspirerad 
av dessa kök där kärlek, råvaror och smak står i centrum. Här 
finns kända rätter från jordens alla hörn men också moderna, 
 försvenskade varianter. 

Happy Cookies: nyttigt och gott 
av kersti liljeqvist zebeda 

isbn 978-91-783-29-6  |  12 sidor  |  inbunden    
 

I Happy Cookies får du massor av spännande kakrecept och tips 
på hälsosamma snacks. Alla recept bygger på rena råvaror och är 
fria från gluten, mjölk, ägg och vitt socker. Här finns mättande fru-
kostmuffins, lyxiga desserter samt klassiker som hallongrottor och 
chokladbollar fast i nya och mer näringsrika versioner. 

Fisk. Den ultimata kokboken om fisk och skaldjur 
av nils molinder 

isbn 978-91-783-1-2  |  286 sidor  |  inbunden    
 

Boken innehåller hundratals recept på fisk- och skaldjursrätter, 
från snabblagade vardagsfavoriter till lyxigare festmat. I boken finns 
även tips om våra bästa matfiskar, råd om rensning och hantering 
av fisk. Du får också lära dig om nya arter, om fiske och hållbarhet 
och vad du ska tänka på när du köper fisk. 

Vägar värda en omväg: Skåne
av bjrn arvidsson & janne svensson  |  foto janne svensson  |  form hanna johansson   

isbn 978-91-783-02-9  |  26 sidor  |  mjukband  |  170 x 208 mm   
 
I Vägar värda en omväg: Skåne tar författarna med oss på smala, vackra och krokiga vägar 
genom det skånska landskapet med fascinerande upplevelser längs med resan. Boken inne-
håller detaljerade köranvisningar, hundratals fotografier och är fullspäckad med historier, 
anekdoter och fakta om platserna längs med vägarna, totalt 85 mil resa genom Skåne. 
Vi  färdas bland annat till Hallandsåsens hänförande utsikter, genom slätternas pilalléer 
 kantade av de typiska skånska sädesfälten, till ståtliga slott och hukande statarlängor. 

Min skånska kokbok
av anna billing  |  foto david back  |  form jrgen nordqvist 

isbn 978-91-783-16-6  |  26 sidor  |  inbunden  |  19 x 26 mm   
 
Vad är egentligen skånsk mat? Är det gamla recept, nya tillagningsmetoder, innovationer 
inom jordbruket eller rätt och slätt den mat som tillagats på skånska råvaror? I Min  skånska 
kokbok tar matskribenten Anna Billing ett personligt grepp om den skånska maten och 
anpassar traditionella recept till nutida middagsbord. Med hjälp av årstidernas skiftande 
utbud av skånska råvaror, gamla och nya kunskaper om tillagning och inspiration från 
grannländernas kök, fogar hon samman en brokig väv av den skånska maten.



t r ä d g å r d / f o t o / d e s i g n   2 72 6   d e s i g n / k u lt u r h i s t o r i a / k o n s t

Dans: ett levande väsen 
av lesley leslie-spinks och eva lundqvist     

isbn 978-91-783-30-2  |  188 sidor  |  mjukband  |  sv/eng text 
 
Boken skildrar ett snart 40-årigt samarbete mellan fotografen Lesley 
Leslie-Spinks och koreografen Eva Lundqvist. I Evas texter finns de 
poetiska visioner som varit drivkraften i hennes dans och koreogra-
fiska arbete och i sin fotokonst har Lesley genom åren fångat ögon-
blick i dansens oförutsägbara och föränderliga skönhet. 

Fragmenter 
av olle anderson     

isbn 978-91-783-27-2  |  312 sidor  |  inbunden    
 
Olle Anderson är designer och arkitekt. Skisspennan har alltid varit 
hans arbetsredskap. I boken Fragmenter har han samlat skisser 
från arbeten och många studieresor, från Lofoten till Tokyo. Olle 
Anderson har tidigare publicerat bland annat Funkis i Skår, 2007, 
och Toscana, 2011, samt i olika populärvetenskapliga skrifter.

Reglor för Trädgårdskonsten 
isbn 978-91-783-99-2 

172 sidor  |  danskt band    
 
Johannes Gernandt var akademiträdgårdsmästare i Lund 1808–1828. 
År 1837 skrev han Reglor för Trädgårdskonsten, som nu för första 
gången publiceras i sin helhet. Boken innehåller en inledande essä 
om Johannes Gernandt och tiden han verkade i, vackra illustrationer 
samt en omfattande växtlista med vetenskapliga och svenska namn.

svensk bokkonst 

nominerad till  
rets trdgrdsbok 

Flora supersum 
av lena granefelt     

isbn 978-91-783-9-7    

160 sidor   inbunden    
 
Lena Granefelts bilder är poetiska undersökningar av växternas liv 
efter blomning och frösättning. I Flora supersum (supersum av lat. 
undgå att dö, fortsätta att leva) har hon fotograferat fröställningar, 
kapslar och baljor som alla bär livet och döden i samma gestalt. 

svensk bokkonst 

nominerad till  
rets trdgrdsbok 

Ystad-Metall 1919–1969
av jonas barros eriksson  |  form knut stahle

isbn 978-91-783-31-9  |  336 sidor  |  inbunden  |  22 x 22 mm   
 
Under ett halvt sekel tillverkades konstnärligt formade bruks- och prydnadsföremål i Ystad-
Metalls verkstäder. Några modeller har blivit tidlösa designklassiker, andra har sedan länge fallit 
i glömska. I Ystad-Metall 1919 1969 berättas för första gången företagets historia med form-
givningen, föremålen och tillverkningen i fokus. Några konstnärer som tidigt knöts till firman 
var Ulla Fogelklou-Skogh, Wiwen Nilsson, Carl-Einar Borgström, Ivar Ålenius-Björk m fl. 

Sverige genom konstnärens öga
av nils-olof olsson  |   form nils-olof olsson

isbn 978-91-783-32-6  |  36 sidor  |  inbunden  |  300 x 320 mm  

”Ett njutbart intellektuellt och konstnärligt fyrverkeri.” Dick Harrison 
Sverige genom konstnärens öga ger en unik och mångsidig bild av vårt land. Boken sammanför 
historiska, idéhistoriska och konsthistoriska perspektiv och tecknar en bakgrund till konst-
närernas mycket varierande bilduttryck under olika epoker från bronsålder till nutid. Boken 
är rikligt illustrerad. Förord av Dick Harrison och Thomas Millroth.



2 8   m at
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