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Up and
down stairs

Med förord av
Johan Hakelius

Livet på engelska slott och herresäten i verkligheten
jeremy musson

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 också hur
de stora hushållen förändrades genom
tiderna: 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.

jeremy musson är författare och arkitekturhistoriker, känd som programledare för BBC:s
How to read a Country House.

Islams dynamiska
mellantid
Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern
och framväxten av politisk islam

förord A v J ohA
oh A n hA keliu s

mohammad fazlhashemi

At lA
lAntis

”Innehållsrik och fängslande”
Sunday Times

Kulturhistoria. Ca 375 s. Inbunden. Illustrerad. Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-820-6

välkomna till atlantis sköna värld. Bläddra
bland nyheter, klassiker och överraskningar. Låt er
ledas up och down stairs i vårt nya bibliotek som bjuder aktuellt och historiskt, lättsamt och djuplodande,
vackert och våldsamt. Njut och välj i höstens bokblandning!
Helena Hegardt du Rées
vd och förläggare

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.
mohammad fazlhashemi är iransksvensk professor i islamisk teologi och filosofi
vid Uppsala universitet. Han är författare till
bl.a. Vems islam: de kontrastrika muslimerna.

Religion. Ca 200 s. Inbunden. Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-814-5
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UTBLICK OCH INSIKT

Övermod

MOD

Utsvävningar och lätta stycken
ingela lind

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, ofta kvinnor,
som drivs av övermod, eller anklagas av andra för att ha det. Här
finns korta och långa stycken om Anna Karenina, Nathalia Edenmont, Klimt och sekelskiftets Wien, Virginia Woolfs Orlando,
den svenska sängen, Ingmar Bergman, om 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 november. ISBN 978-91-7353-818-3

Ett kulturbygge

Dagarnas skum

De frikyrkliga i folkhemmet och moderniteten

Anteckningar från ett år i Europa 2014–2015

gunnar hallingberg

nils erik forsgård

E

n av de stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen,
får nu sin 1900-talshistoria beskriven. I fokus står
Svenska Missionsförbundet
och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget
för mission övergår nu i ett
allmänt intresse för tredje
världen samtidigt som den
moderna kulturen utmanar
alltmer. Gunnar Hallingberg
har tidigare skrivit Läsarna
som handlade om frikyrkorna under 1800-talet. Detta är
den andra fristående delen.
gunnar hallingberg, fil. dr i litteraturvetenskap, har varit
redaktör för Kristet forum och rektor för Missionsförbundets folkhögskola i Jönköping.
Historia. Ca 300 s. Inbunden. Utkommer i december.
ISBN 978-91-7353-645-5

DAGARNAS
SKUM
2014–2015

NILS ERIK

FORSGÅRD

N

ils Erik Forsgård reser
till många olika städer
och platser; han vistas i
centrum, i Bryssel och Barcelona, men besöker också periferin,
Reykjavik, Aten och Istanbul.
Det handlar om arvet efter
Napoleon, murens fall 1989, yttrandefrihetens gränser, Auschwitz och första världskrigets
långa efterspel. Boken präglas av
stor formuleringsglädje och av
observationer som numera bara
kan kallas – forsgårdska.

nils erik forsgård är docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet
och har verkat som gästprofessor i kulturvetenskap vid Humboldt-Universität zu Berlin.
Essäer. Ges ut i samarbete med Schildts & Söderströms. Ca 200 s. Häftad.
Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-834-3
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KONST & DESIGN

Symbolism
och dekadens
daniel prytz, karin sidén &
anna meister (red.)

O

mkring sekelskiftet 1900 blev Symbolismen en av
de mest inflytelserika riktningarna inom konsten
och litteraturen. Den rikt illustrerade Symbolism
och dekadens som ges ut i samband med den stora
utställningen med samma namn på Prins Eugens Waldemarsudde skildrar särskilt symbolismens uttryck i Norden och
Baltikum. Konstnärer som Paul Gauguin, Eugène Carrière,
Edvard Munch, Ellen Thesleff, J.A.G. Acke, Ivar Arosenius
och John Bauer presenteras, men också mindre kända konstnärer och verk, i text och bild. Till bokens teman hör saga och
myt, det symbolistiska landskapet och nationalromantiken
och symbolismen inom skulptur och konsthantverk.

Symbolism
och dekadens
Daniel Pr ytz, Karin Sidén och Anna Meister (red.)
at l a n t i s

Konst. Utges i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde. Ca 200 s. Inbunden.
Rikt illustrerad. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-822-0

Ikea – en kulturhistoria

Svenska möbler

sara kristoffersson

Folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok 1949-1970

SARA KRISTOFFERSSON · I K E A E N K U L T U R H I S T O R I A · ATLANTIS

I
K
E
A

EN KULTURHISTORIA

SARA KRISTOFFERSSON

ATLANTIS

Ikea säljer inte bara design.
Ikea säljer också Sverige och
Skandinavien. Föreställningar om Sverige som ett
demokratiskt, solidariskt
och socialt rättvist välfärdssamhälle används för att
marknadsföra bokhyllan ”Billy” och soffan
”Tylösand”. Men även staten
Sverige lyfter fram Ikea
för att blåsa liv i den nationella identiteten och lansera
Sverige utomlands. Är det
Ikea som behöver Sverige,
eller Sverige som behöver
Ikea?
sara kristoffersson,
författare och gästprofessor
på Konstfack, är först med att
granska det ömsesidiga beroendet mellan Ikea och Sverige.

Kulturhistoria. Ca 180 s. Inbunden. Illustrerad. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-816-9

andreas siesing

Andreas Siesing

Svenska
möbler

Atlantis

Perioden mellan 1949 och
1970 är en av de intressantaste perioderna i svensk
möbelhistoria. Under
denna epok tillverkades
en mängd modeller av
vilka några var storsäljare,
somliga blev klassiker och
många glömdes bort. I
Svenska möbler återges 600
moderna möbler i färg och
varje modell får sin historia
berättad.
andreas siesing,
värderingsman på
Bukowskis, ger en både
ny och komplett bild av
denna storhetstid för
svensk design.

Konst. Ca 500 s. Inbunden. Rikt illustrerad. Utkommer i oktober.
ISBN 978-91-7353-825-1
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MEMOARER & BIOGRAFIER

Mitt medvetande
Memoarer

hugo lagercrantz

V

ad är medvetandet? Det är en av de svåraste frågor man kan ställa.
Barnläkaren Hugo Lagercrantz skriver om sitt eget medvetande,
om hur det har formats av arv och miljö. I hans släkt finns många
framstående individer men också ett arv av depression och självmord. Det var tabu bland männen att uttrycka känslor. Hans mamma var
nervsjuk och lobotomerades, och han växte upp med en ensamstående far.
Han gifte sig tidigt med Rose och orienterades mot ett mer judiskt liv. Han
skriver om hur han upptäckte vilken stress det är att födas och om livet och
döden på en nyföddhetsavdelning. Men också om akademiskt liv, om Nobelpris och den sjukvårdsdebatt som engagerat honom.
hugo lagercrantz är barnläkare och forskare.
Memoarer & biografier. Ca 180 s. Inbunden. Utkommer i augusti. ISBN 978-91-7353-817-6

Tretal

I min värld
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carl henrik
svenstedt

I MIN VÄRLD

fR

Den lilla historien 1968
och framåt

En annorlunda memoar
olof ruin

aNc

e • kø
b

e

carl henrik svenstedt är författare, filmare, kritiker och tidigare chef för
Svenska Kulturhuset CCS i Paris.

AT L A N T I S

Carl Henrik Svenstedt tar här
ett beslutsamt kliv ut i Världen och därmed i Historien.
Uppror pågår. Han hamnar
bland hippies i Berkeley,
carl henrik svenstedt
afrikanska revolutionärer i
i
Alger och italienska rödbrigadister i Milano. När han förälskat sig huvudlöst söker han tröst
för tidens tumult i Frankrikes
makalösa katedraler, hos Brakhage i spökstaden Rollinsville och Pasolini vid graven i Casarsa. Men,
säger han, på Flag Café i gryningen bland Paris nattarbetare och smågangsters, med en varm baguette och en lankig café crème, det är där
vi vill vara.

Talet tre förekommer ofta i vår kultur. I
denna annorlunda memoar lägger Olof Ruin,
professor i statskunskap och samhällsdebattör, ett raster av tretal över sin egen bakgrund
och omgivning, över personer han mött och
verksamheter han
bedrivit. Han är ett
av tre syskon, har
Olof Ruin
Tretal
levt i tre länder och
En annorlunda memoar
bott framförallt
i tre städer, Helsingfors, Lund och
Stockholm o.s.v.
I arton kapitel
återkommer detta
mönster i redovisningen av ett liv.
olof ruin
är statsvetare,
grundlagsexpert
och professor.

Memoarer & biografier. Ca 240 s. Inbunden.
Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-824-4

Memoarer & biografier. Ca 240 s. Inbunden. Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-827-5
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HISTORIA

Knut Hamsun
och resan till Hitler
tore rem

L

ördagen den 26 juni 1943 tog Adolf Hitler emot den världsberömde norske författaren Knut Hamsun i sitt högkvarter
Berghof. Ett möte som snabbt slutade i katastrof. Samtidigt
som Hamsun uttryckte sin trohet mot führern, opponerade
han sig starkt emot honom. Den mäkta irriterade Hitler fick bråttom att avsluta seansen. Hitler ska ha varit rasande i dagar efteråt och
undanbett sig ytterligare besök av dylika konstnärsnaturer. Utifrån nytt
omfattande källmaterial berättar Tore Rem för första gången vad som
utspelade sig före, under och efter detta dramatiska ögonblick. Men han
börjar med Hamsuns livsresa: upproret mot Ibsen, Nobelpriset, berömmelsen och författarens inställning till judarna. Tore Rem tar med läsaren på en mörk färd genom konst och politik, kultur och nazism.

Tore Rem
Knut Hamsun och
resan till Hitler
Atlantis

Belönad med norska kritikerpriset för bästa sakprosabok 2014
tore rem är författare, kritiker och professor i litteraturvetenskap. Han
har gett ut ett flertal kritikerrosade böcker, bl.a. om Dickens och Ibsen.

Biskop Brasks måltider
Svensk mat mellan medeltid och renässans
magnus gröntoft (red.)

Svensk mat mellan medeltid
och renässans

Intresset 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 och rikhaltig källa
från tiden att ösa ur. Vi får
inte bara veta vad man åt
och hur man tillagade maten
utan får också läsa om hur
man sörjde för sin personal
och om tidens handel och
tekniska innovationer.

Boken är resultatet av ett forskningsprojekt med deltagande
av tretton forskare från olika discipliner.
Kulturhistoria. Ca 300 s. Inbunden. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-828-2

Historia. Ca 395 s. Inbunden. Utkommer i november.
ISBN 978-91-7353-823-7

De finska
romernas historia
Från svenska tiden
till 2000-talet
panu pulma (red.)
I närmare 500 år har romerna
varit en del av det finländska
samhället, som fram till 1809
lydde under svenska lagar och
myndigheter. Fram till senare
tiders invandring är Finland
det land som haft den största romska befolkningen
i Norden. Ändå har romerna länge varit så gott som
osynliga i historieforskningen. Detta omfattande och
internationellt banbrytande verk behandlar de finska
romernas historia, språk, släktband, religion, musik
och seder.
Boken innehåller artiklar skrivna av femton skribenter
och den finska originalutgåvan har vunnit pris och
hedersomnämnanden i Finland.
Historia. Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet
i Finland. Ca 480 s. Inbunden. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-835-0
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SKÖNLITTERATUR

Rådhusklockan –
en småstadshistoria
christian ek

R

ådhusklockan utspelar sig i en småstad vid östkusten några
dagar i juni vid mitten av 1940-talet. Den handlar om en
känsloexplosion som oväntat drabbar en av dem som blivit
kvar i stan och börjar känna ledan komma krypande i stiltjen.
Han är sexton år, gymnasist och heter Karlsson i efternamn – förnamn
användes inte på läroverket. Plötsligt skakas den sommarslumrande
staden av ett oförklarligt mord, och kort därefter av ytterligare ett, ännu
mer svårförklarat. Finns det ett samband mellan morden? Ska det komma fler? Av en slump finner Karlsson vad som kanske kan visa sig vara en
nyckel. Och mitt i sitt omtumlande känslokaos börjar han trevande och
försiktigt pröva den.
Under pseudonymen christian ek döljer sig en skribent som under detta eller
annat namn publicerat sig åtskilliga gånger i skilda genrer.

Deckare. Ca 200 s. Inbunden. Utkommer i november. ISBN 978-91-7353-815-2

På den tredje dagen
efter hustrun 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 musa 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 gjorde sin författardebut 2014 med Tyst diplomati,
om hur journalisterna Persson och Schibbye blev fria. Nu kommer
hans första thriller.
Thriller. Ingår i serien Atlantis noir. Ca 250 s. Inbunden. Utkommer i november.
ISBN 978-91-7353-821-3

Melodram, roman eller vaduvill …
scener ur skådespelarnas liv
christian stannow
CH R I STI A N

S TA N N OW
I Sujetterna, dokumentärroman och teaterhistoria i ett, får
vi följa en stockholmsk skådespelarfamilj. Tre generationer
Kinmanson, aktörer, operasångare och skådespelare,
spelar på de kungliga teatrarna
under 1800-talet, i en huvudstad som växer från sunkig
småstad till modern metropol.
Ett nytt samhälle bryter fram.
Berättelsen ger närkontakt
melodram, roman eller
med ett förgånget teaterliv,
vaduvill … scener ur
skådespelarnas liv
från romantik till naturalism,
och en epok som ibland kan
tyckas vara en generalrepetition av vår egen tid: melodram, roman eller vaduvill …

AT L A N T I S

jens odlander

Sujetterna

Sujetterna

Jerikos
murar

Historisk skönlitteratur. Ca 200 s. Inbunden. Illustrerad. Utkommer i november.
ISBN 978-91-7353-826-8
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KLASSISKT & SKÖNT

Om det sköna
Konstfilosofiska studier
av tre akademiledamöter

Om det sköna
Konstfilosofiska studier av tre
akademiledamöter

T

ill valspråk för Svenska Akademien valde Gustaf III
det skenbart enkla ”Snille och Smak”. Vad dessa två
begrepp rättast innebär har dock oupphörligt dryftats alltsedan Akademien instiftades 1786. I Om det
sköna presenteras tre ledamöters studier av snillets och smakens och därmed konstens och skönhetens själva betingelser.
Inledning av Lotta Lotass. De tre akademiledamöterna är
Carl Rupert Nyblom (invald 1879), Samuel Grubbe (invald
1830) och Carl Gustaf Leopold (invald 1786).

Minnesbiblioteket
Utgivet av Svenska Akademien
i samverkan med Bokförlaget Atlantis

Litteraturvetenskap. Ingår i Svenska Akademiens serie Minnesbiblioteket. 160 s.
Mjukband. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-792-6

Venerid
Skogekär Bergbo
Skogekär Bergbo, den
mest omdiskuterade pseudonymen i svensk litteratur, har gäckat forskarnas
identifieringsförsök under
århundraden. I hans
viktigaste verk, sonettsamlingen Venerid (tryckt
1680), hyllas med till
synes outtömlig fantasi
en kvinna som kallas vid
detta namn. Poeten leder
oss genom förälskelsens olika stadier och stämningar, lätt
igenkännbara för drabbade i alla tider. Dikterna presenteras både i faksimil av originaltrycket och i en måttfullt
nystavad form som underlättar läsningen.
Introduktion av Horace Engdahl. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Lars Burman.
Lyrik. Ingår i Svenska Akademiens serie Svenska klassiker. 232 s. Inbunden.
Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-806-0

Berömda filosofers liv och läror
diogenes laertios

Diogenes Laertios
BERÖMDA FILOSOFERS
LIV OCH L ÄROR

AT L A N T I S VÄ L J E R U R VÄ R L D S L I T T E R AT U R E N

Ur hundratals olika källor från
tre århundraden sammanställde Diogenes Laerti0s (ca 300 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.
johan flemberg, som gjort
översättningen, är docent i
antikens kultur- och samhällsliv.

Filosofi. Ingår i klassikerserien Atlantis väljer ur världslitteraturen.
Översättning Johan Flemberg. 360 s. Inbunden. Utkommer i december.
ISBN 978-91-7353-813-8
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EKELÖF & BENJAMIN

Samlade dikter I–II
gunnar ekelöf

D

enna utgåva av Gunnar Ekelöfs samlade dikter är en av de
största satsningarna i Svenska Akademiens klassikerserie.
Ekelöf är den diktare som haft större betydelse än någon
annan för den svenska poesins utveckling från mitten av det
förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Men utgåvorna av hans poesi har hittills varit otillförlitliga. Nu ges för första gången alla hans fjorton diktsamlingar ut som de en gång mötte sin samtid, utan ändringar,
tillägg eller strykningar. Utgåvan har i möjligaste mån eftersträvat trohet
också mot samlingarnas visuella egenart. Introduktion av Anders Olsson.

Lyrik. Ingår i Svenska Akademiens Svenska Klassiker. Inbunden i två volymer. 475+425 s.
Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-803-9
Finns även i pocketversion i två volymer. Häftad. 475+425 s. Utkommer i september.
Samlade dikter I, ISBN 978-91-7353-804-6
Samlade dikter II, ISBN 978-91-7353-805-3

Passagearbetet
Paris 1800-talets huvudstad 1–2
walter benjamin

”En brevlåda framför ingången
till passagen: ett sista tillfälle
att lämna ifrån sig ett tecken till
den värld man lämnar.”

I

ba n d 1

Walter Benjamin

PASSAGEARBETET

Walter Benjamins livsprojekt, nu en modern klassiker,
finns varken början eller slut.
Under olika rubriker samlas
tankar, fantasieggande citat, minimala essäer, ögonblicksbilder och
hugskott. Man kan när och var
som helst dyka ner i detta verk, en
labyrint av tankebilder där Paris
– med dess passager, historiska
gestalter, mode och arkitektur,
författar- och konstnärsöden,
spelare och prostituerade, flanörer
eller Baudelaire – står i centrum.
Här finner vi också nycklar till vårt
eget nu. Här har vi vårt liv. Här
har vi historien.

Kulturhistoria. Översättning: Ulf Peter Hallberg. I två band, ca 1060 s. Inbunden.
Utkommer i november. Band 1 ISBN 978-91-7353-810-7. Band 2 ISBN 978-91-7353-811-4

Paris
Staden som spegel
ulf peter hallberg
I denna kommentarvolym till Passagearbetet
ger Ulf Peter Hallberg en intim och självbiografisk skildring av hur han styrd av arbetet
med översättningen av Benjamin formar sitt
eget liv som författare och människa. Han
skildrar hur översättandet ger märkliga insikter
om livet och hur staden Paris förmedlar en känsla av eviga värden. Detta är en bok för alla som
älskar Paris och vill fördjupa lyckokänslan av
att flanera på gatan med tankar utifrån Baudelaires och Benjamins perspektiv.
Litteraturvetenskap. Ca 200 s. Inbunden.
Utkommer i november. ISBN 978-91-7353-807-7

www.atlan tisbok.se

atlantis_katalog_h_2015_218x285.indd 8

2015-04-27 15:37

