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F

örutom att verkställa dödsstraff var bödelns
uppgifter sådana som ingen respektabel
människa önskade befatta sig med: tömma
dasstunnor, kastrera hästar, avliva hundar och
dränka katter. Hur rekryterades någon till en tjänst
som den? Historikern Annika Sandén försöker
förstå bödeln i ett kulturellt och socialt sammanhang. Hon behandlar bödelns bakgrund, hur
han kommit i fråga för tjänsten, arbetsvillkor och
umgängesformer. Vilka var det som umgicks med
bödeln? Vem önskade gifta sig med en man som
han? Men bödeln hade också funktioner som somliga eftersökte. Han hade en hemvist i den magiska
världen.
annika sandén, fil. dr i historia, är bl.a. författare till den uppmärksammade Missdådare. Brott och
människoöden i Sverige omkring 1600.

Magnus
Gröntoft (Red.)
biskops brasks
måltider
Sveriges mat mellan medeltid
och renässans

David Lindén
hemming gadh
Vasatidens gudfader
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Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt
med deltagande av tretton forskare från olika
discipliner.

david lindén är historiker och journalist.

ntresset för måltider från förr är stort,
mycket tack vare Historieätarna. I denna
bok får vi en levande och ny bild av den
svenska matkulturen i början av 1500-talet.
Utgångspunkt är Biskop Brasks hushållspraktika som är en unik källa från tiden att ösa ur.
Vi får inte bara veta vad man åt och hur man
tillagade maten utan också om hur man sörjde
för sin personal och om tidens handel och
tekniska innovationer.

Kulturhistoria. Ca 300 s. Inbunden. Utkommer i
mars. ISBN 978-91-7353-828-2

erättelsen om Hemming Gadh är en
berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var
katolsk biskop, krigare och diplomat. Han
kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv
propagandamakare, tillverkade eget krut
och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden
för vår nationalstat lades, om dess krig och
härskande elit.

Memoarer & biografier. Ca 250 s. Inbunden.
Utkommer i mars. ISBN 978-91-7353-819-0

Historia. Ca 275 s. Inbunden. Utkommer i april,
ISBN 978-91-7353-842-8
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Jeremy Musson

UP & DOWN STAIRS
Livet på engelska slott och herresäten i verkligheten
förord Av JohAn hAkelius

Ulf Peter Hallberg
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Livet på engelska slott och herresäten
i verkligheten

paris – staden
som spegel

å tredje dagen efter hans hustru
Freddys försvinnande får Markus
Holtby på svenska ambassaden
i Tel Aviv ett hotfullt mejl som rör
hennes aktiviteter i landet. På sin jakt
efter sanningen möter Markus den
israeliska journalistikens stora stjärna
Asi Schneeweiss. Asi längtar efter ett
större sammanhang i ett Israel som vänt
sig bort från sina ideal. Men när sanningen om Freddy når tidningarna i ett
försommargrönt Sverige är det för sent.
Det finns en bombmakare.
jens odlander, svensk diplomat,
gjorde sin författardebut 2014 med Tyst
Diplomati, om hur journalisterna Persson och Schibbye blev fria. Nu kommer
hans första thriller.

Thriller. Ca 250 s. Inbunden. Utkommer i april.
ISBN 978-91-7353-821-3

D

e slott och herresäten som i århundraden var själva hjärtat i det brittiska
samhällsskicket hade aldrig kunnat
fungera utan alla tjänsteandar som sörjde för
ägarnas och gästernas minsta behov. Utifrån
memoarer, brev och räkenskapsböcker ger
Jeremy Musson en helhetsbild av tjänstefolkets dagliga liv. Han skildrar de stora
hushållen från den överdådiga skrytkonsumtionen under den georgianska perioden till
1900-talet då de båda världskrigen gjorde
livet osäkert och rubbade ordningen bland
både herrskap och tjänstefolk. Med förord av
Johan Hakelius.
jeremy musson är författare och arkitekturhistoriker, känd som programledare för
BBC:s How to read a Country House.
Kulturhistoria. Översättning: Margareta Eklöf.
Ca 375 s. Inbunden. Illustrerad. Utkommer i mars.
ISBN 978-91-7353-820-6

”Innehållsrik och fängslande”
Sunday Times

www.atlan tisbok.se

E

n essäroman om staden Paris, dess
passager och hemligheter. En åldrande författare återvänder till Paris och
ser staden speglas i de ungas medvetanden,
samtidigt som han betraktar sitt eget förflutna. Ulf Peter Hallberg skildrar i elegant
förklädnad Walter Benjamin, passagerna
och stadens dragningskraft. En bok om skrivandet och ”Pariseffekten”: att reflektera
över det egna livet. Fotografier: Giampiero
Assumma och Ulf Peter Hallberg. Med
texter av Claudio Magris, Reinhard Jirgl,
Emma Dubreucq, Sophie Jouffreau och
Camille Leperlier.
ulf peter hallberg är författare och
översättare. För sin översättning av Walter
Benjamins Passagearbetet belönades han med
Svenska Akademiens översättarpris.

Litteraturvetenskap. Ca 200 s. Inbunden.
Utkommer i april. ISBN 978-91-7353-807-7

MOD
Ingela Lind
övermod
Utsvävningar och lätta stycken

I

synonymordboken är övermod
detsamma som högfärd, hybris och
självförhävelse. Det kan också betyda
dumdristighet och livsglädje och har alltid
något självsvåldigt över sig. Ingela Lind
skriver om en samling gestalter som drivs
av övermod, eller anklagas av andra för att
ha det. Här finns korta och långa stycken
om Anna Karenina, Nathalia Edenmont
och Virginia Woolfs Orlando men också
om Klimt och sekelskiftets Wien, den
svenska sängen, Ingmar Bergman, färgen
lila och mycket mer.
ingela lind är konstkritiker och författare. Hon har arbetat på radio, tv och
Dagens Nyheter och skriver fortlöpande
recensioner.

Kulturhistoria. Ca 200 s. Inbunden. Utkommer i
mars. ISBN 978-91-7353-818-3

Mohammad
Fazlhashemi

Diogenes
Laertios

islams dynamiska
mellantid

berömda
filosofers liv
och läror

Muslimsk idéhistoria mellan guld–
åldern och framväxten av politisk
islam

D

en islamiska civilisationen upplevde
en ny storhetstid under det osmanska riket, i det safavidiska riket i
Persien och i Mugalriket i Indien. Inom idéhistorien och filosofin brukar denna epok,
den islamiska mellantiden, glömmas bort
och hamna i skuggan av den islamiska guldåldern och den moderna tiden. Denna långa
period som kan räknas från 1200-talets
mitt till, när det gäller det osmanska riket,
1920-talet, var mycket dynamisk och har
haft stor betydelse för utvecklingen av
Islam under modern tid.

U

r hundratalas olika källor från tre
århundraden sammanställde Diogenes Laertios (ca 200 e. Kr.) citat från
och fakta om de mest berömda filosoferna i
den antika världen. Det var detta verk som
fick Montaigne att utbrista att han önskade
att det i stället för en Laertios hade funnits
ett dussin. Detta är den första översättningen av detta verk till svenska.

Filosofi. Ingår i klassikerserien Atlantis väljer ur
världslitteraturen. Översättning: docent Johan
Flemberg. 300 s. Inbunden. Utkommer i februari.
ISBN 978-91-7353-813-8

mohammad fazlashemi är professor
i islamisk teologi och filosofi. Han är författare till bl.a. Vems islam: de kontrastrika
muslimerna.
Religion. Ca 200 s. Inbunden. Utkommer i
februari. ISBN 978-91-7353-814-5
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Gunnar Hallingberg.
Ett kulturbygge. De frikyrkliga
i folkhemmet och moderniteten.

Erik Amnå (Red.)
ansvaret för det
allmänna bästa

Gunnar Hallingberg

Kungl. Sällskapet Pro Patria 1766-2016

ett kulturbygge

Kungliga Sällskapet Pro Patria är en välgörenhetsorganisation som sedan 1700-talet
gett stöd till barn och ungdomar och deras
familjer. Hur har ett manligt elitnätverk från
frihetstiden lyckats överleva demokratins,
välfärdsstatens och professionaliseringens
genombrott?

De frikyrkliga i folkhemmet
och moderniteten

Historia. Utges i samarbete med Sällskapet Pro
Patria. Ca 350 s. Inbunden. Illustrerad.
Utkommer i maj. ISBN 978-91-7353-780-3

Frikyrkorörelsen får nu sin 1900-talshistoria
beskriven. Det traditionella engagemanget för
mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje
världen samtidigt som den moderna kulturen
utmanar alltmer.

Johan Bargum

Johan Bargum.

noveller 1965-2015
Finlandssvenske Johan Bargums noveller
kännetecknas av psykologiskt inträngande skildringar. Här finns både klarsynthet,
vemod och medkännande humor.
Skönlitteratur. Utges i samarbete med Schildts &
Söderströms. Ca 220 s. Inbunden. Utkommen.
ISBN 978-91-7353-837-4

Historia. Ca 300 s. Inbunden. Utkommer i april.
ISBN 978-91-7353-645-5

MIKAEL

H I SINGER
RESEDAGBOK
FR ÅN

E u r opa

1 7 8 3 – 1 7 84
Utgivare Jouni Kuurne och Märtha Norrback

Svenska litteratursällskapet i Finland
B o k f ö r l a g e t At l a n t i s

Mikael Hisinger

Anders Chydenius

Resan hem via London 1849–1850

resedagbok från
europa 1783-1784

I sjätte delen av orientalisten och forskningsresanden Georg August Wallins skrifter står
hans hemresa genom Italien och Schweiz och
hans vistelse i London i centrum. I brev hem
beskriver han stämningarna i det postrevolutionära Europa och viktorianska London.

Den unge fortifikationsofficeren Mikael
Hisinger begav sig på en studieresa till kontinenten år 1783. Under sin grand tour skulle
han främst studera befästningsverk, men
bekantade sig också med järnbruk, arkitektur,
konst och trädgårdar.

Kyrkoherden Anders Chydenius (1729–1803)
var en tidig föregångare för de demokratiska
idéerna i Norden. Band 4 innehåller hans predikningar över 10 Guds bud. Band 5 är kommentarsvolym till hela serien.

Georg August Wallin
skrifter 6

Historia. Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Ca. 450 s. Inbunden, illustrerad. Utkommer i januari. ISBN 978-91-7353-845-9

www.atlan tisbok.se

Historia. Utges i samarbete med Svenska Litteratursällskapet i Finland. 390 s. Utkommer i januari.
ISBN 978-91-7353-690-5

samlade skrifter 4
samlade skrifter 5

Historia. Utges i samarbete med Svenska Litteratursällskapet i Finland. 250 s. Samlade skrifter 4. Utkommer i
januari. ISBN 978-91-7353-844-2. Samlade skrifter 5.
Utkommer i maj. ISBN 978-91-7353-846-6
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