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efter attentaten i paris

Ni kommer inte
att få mitt hat
Kjærstads roman om Norge
Harvards populäraste kurs
Svensk slavhandel
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Maigret är tillbaka

Foto: Mimsy Møller

NORSKT & FRANSKT

Släkters gång
Berättelser från ett glömt land
jan kjærstad

I

denna originella släkt
krönika, skriven av en Jan
Kjærstad i högform, möter
vi sex generationer av släkten
Bohre som levt och älskat och
slagits genom det 20:e århundradet. I centrum står Rita
Bohre och ett livsverk vid namn
Femina Erecta, som handlar om
att kvinnor måste stå upprätt,
alltid upprätt. Denna storslagna
roman är inte bara en släkt
roman, det är också en roman
om en liten märklig nation som
Berättelser från ett glömt land
gick under n
 amnet Norge.

jan kjærstad räknas som en av
Nordens främsta författare och är fler
faldigt prisbelönt bl.a. med Nordiska
Rådets Litteraturpris.

Genre: Skönlitteratur. Originalets titel:
Slekters gang. Översättning: Jens H
 jälte.
Inbunden. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-847-3
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Släkters
gång
BERÄTTELSER FRÅN ETT GLÖMT LAND

Atlantis

»Den är eftertänksam, klok och sensuell,
skarp och rolig.« Stavanger Aftenblad

Maigret × 3
georges simenon

G

eorges Simenons älskade och vid
det här laget klassiska kommissarie Maigret-böcker har varit svåra
att få tag på men från och med i höst
kommer tre titlar per säsong att ges ut
av Atlantis. De första tre, Maigret på
semester, Maigret på nattklubb och Min
vän Maigret, räknas av många till de
bästa och är alla i Gunnel Vallquists
stilrena översättning.

Genre: Deckare. Översättning: Gunnel Vallquist.
Inbundna. Utkommer i oktober.
Maigret på semester: ISBN 978-91-7353-863-3
Maigret på nattklubb: ISBN 978-91-7353-861-9
Min vän Maigret: ISBN 978-91-7353-862-6

Maigret på semester

»Georges Simenon får oss att tänka efter och det ligger
nära konstens högsta nivå.« André Gide
www.atlant isbok.se

Maigret på nattklubb
Min vän Maigret

LIVET OCH DÖDEN

Ni kommer inte att få mitt hat
antoine leiris
»I fredags kväll tog ni livet av en exceptionell varelse, mitt livs
kärlek, min sons mor, men ni kommer inte att få mitt hat.«

ANTOINE LEIRIS

E

AT L A N T I S

Genre: Biografi. Originalets titel: Vous n’aurez pas
ma haine. Översättning: Thomas Andersson. Inbunden.
Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-868-8
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Ni kommer inte att få
mitt hat

fter att hans hustru mördats i terroristattacken på
Bataclan, lade journalisten
Antoine Leiris ut en text på Facebook som delades över hela världen.
I den berörande bok som nu kommer på svenska, Ni kommer inte att få
mitt hat, ger han uttryck för sorgen
men också för sin vägran att hata
terroristerna. Hans sparsmakat
formulerade berättelse redogör för
de första tolv dagarna som följde
på hustrun Hélènes död: Sökandet,
präglat av en strimma hopp. Besöket
på bårhuset. Promenaderna med
sonen Melvil, 17 månader. Godnattsagorna. Den trots allt nödvändiga
leken. Melvils tårar. Och det hopp
ingivande slutet.

Antoine Leiris beskriver sig som åter
kapabel att le: »Sorgen finns, men
livet finns också.«

Stora sabotageligan

Vägen

wilhelm agrell

Fem kinesiska filosofer om konsten att leva
christine gross-loh
& michael puett

1941 dömdes de svenska
medlemmarna av Wollweber-ligan för sabotage
av malmutskeppningen
från Luleå till NaziWilhelm
tyskland. Wollweber
Agrell
var en internationell
organisation, med förKomintern och Sovjetunionens
underjordiska nätverk i Sverige
greningar in i sovjetiska
underrättelsetjänster.
Wilhelm Agrell skildrar
en dramatisk fas i Europas historia som tar sin
början i spanska inbördeskriget, går över i andra världskriget, med epilog
i det kalla kriget. Men han skriver också om ligans
enskilda män och kvinnor: Vilka var de? Visste de
vems ärenden de gick? Och vad blev det av dem?
atlantis

Genre: Historia. Inbunden. Utkommer i november.
ISBN 978-91-7353-852-7

Vägar

H

arvards populäraste kurs
Michael Puett
Christine Gross-Loh
är en kurs i kinesisk filosofi
som professor Michael Puett ger
för fulla hus; 1 000 studenter
fyller universitetes salar varje
termin. Hur kommer det sig?
Kanske för att kursen utmanar
Fem kinesiska filosofer
våra vanligaste föreställningar
om konsten att leva
om vägen till ett bättre liv. De
fem antika kinesiska filosofers
tvåtusenåriga läror som kursen
bygger på går emot den västerländska uppfattningen att vi kan
hitta vårt sanna jag genom att
söka oss inåt. I stället visar Vägen att det är i det dagliga livets alla
relationer och göromål vi kan finna en väg till ett gott liv.
Atlantis

Genre: Filosofi. Originalets titel: The Path. Översättning: Ulrika Junker Miranda.
Inbunden. Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-864-0

www.atlant isbok.se

KULTUR OCH BILDNING

tomas björk

Genre: Konstvetenskap. Inbunden. Rikt illustrerad. Utkommer i augusti.
ISBN 978-91-7353-853-4

aTl anTis

Humboldts universitet
Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland
johan östling

Humboldts universitet
Johan Östling
Atlantis

I ett bidrag till den samtida diskussionen om
kunskap, bildning och
vetenskap skildrar Johan
Humboldts universitet
Östling, docent i historia,
Bildning och vetenskap i det
moderna Tyskland
universitetets idé med
Humboldts universitet
som centrum i en idéhistorisk studie. Denna
tyska institution var det
första moderna univer
sitetet med tanken att
förena forskning och
undervisning. Humboldttraditionen har
dock aldrig varit statisk
och en nyckelfråga är hur traditionen har förvandlats och
ersatts av andra akademiska ideal.
Johan Östling
Atlantis

Genre: Historia. Inbunden. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-856-5

www.atlant isbok.se

Finlands svenska
historia 3 &4
I språkfrågan, del tre
av Finlands svenska historia,
behandlar Max Engman de tre
språken i storfurstendömet Finland – svenska, finska och ryska.
Mycket av Finlands 1800- och
1900-tal handlar om det svenska arvet: hur det förvaltades,
förkovrades, förskingrades och
skiftades.

I del 4, nationals taten,
skildrar Henrik Meinander hur
den svenska kulturen fortlevt
och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Utvecklingen
sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning för det
svenska, som dock på senare
tid blivit föremål för förnyade
politiska angrepp.

Foto: Janne Rantola
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Många av 1800-talets konstnärer som hyllades medan de levde kritiserades starkt efter sin bortgång. Idag är dessa konstnärer näst intill
bortglömda. Konstnären Julius Kronberg är en av dem. Hans illusoriska 1800-talsmåleri överöstes av lovord under hans verksamma tid
och Strindberg uppmanade: »Fall ned och tillbed måleriets triumfator.«
Redan två år efter hans död hade konstvärlden influerats av nya
stilar och hans verk ogillades starkt, en värdering som hållit i sig. Nu
är det kanske dags för ännu en omvärdering? I september öppnar en
utställning om Julius Kronberg och hans samtida på Prins Eugens
Waldemarsudde och samtidigt utkommer Tomas Björks bok om
konstnären. Tomas Björk är professor emeritus i konstvetenskap
och har tidigare givit ut bl.a. Bilden av »Orienten«.

Foto: Janne Rantola

Jul ius Kronb e rg — m ål e rieTs Trium FaTor

Julius Kronberg — måleriets triumfator

Tomas b J örK

–

Julius Kronberg
Måleriets triumfator

Tomas bJörK

Genre: Historia. Utges i samarbete med Svenska Litteratursällskapet i
Finland. Inbundna. Rikt illustrerade. Utkommer i september.
Del 3 ISBN 978-91-7353-871-8. Del 4 ISBN 978-91-7353-872-5

HIEROGLYFER, SLAVERI, POLITIK

FREDRIK THomasson

Rosettastenens
förste tolkare
Johan David Åkerblads liv
i Orienten och Europa

Rosettastenens
förste tolkare
Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa
fredrik thomasson
Rosettastenen upptäcktes i samband med den franska arméns i nvasion
av Egypten 1798–99. Stenen var graverad med text på tre olika skrivsätt:
överst hieroglyfer, underst grekiska och i mitten ett okänt språk.
Johan David Åkerblad blev den förste att urskilja ord i Rosettastenens
demotiska skrift och identifiera den. Det här är berättelsen om hur
dechiffreringen gick till, men också om Åkerblads liv innan och efter
Rosettastenen. Han var en lingvist med kunskaper i en stor mängd
språk, och vägrade lyda kungliga order om att återvända till Sverige
och istället bosatte sig i Italien. Fredrik Thomasson baserar sin bok på
ett omfattande källmaterial av brev och anteckningsböcker.

atl ant is

Genre: Historia. Originalets titel: The Life of J.D. Akerblad – Egyptian Decipherment
and O
 rientalism in Revolutionary Times. Översättning: Margareta Eklöf.
Inbunden. Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-855-8

Slavhandel
och slaveri
under
svensk flagg
holger weiss
Att Sverige hade en koloni
i Västindien och genom den
deltog i slavhandeln under
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet är en del
av vårt lands historia som få
i dag känner till. Men under
1700-talets senare del odlades koloniala drömmar framför allt
inom swedenborgska kretsar. Man planerade kolonier i Afrika, och Gustav III ville göra Sverige till ett land bland de andra
europeiska kolonialmakterna. Slutligen, 1784, tillföll ön Saint
Barthélemy Sverige. Det var där man grundade en koloni
med plantager som bland annat producerade bomull och vars
näringar byggde på slavarbete. Utifrån ett stort källmaterial
lyfter Holger Weiss upp den bortglömda historien om en del
av det förflutna som Europa, inklusive Sverige, ogärna vill
kännas vid.
Genre: Historia. Utges i samarbete med Svenska Litteratursällskapet i F
 inland.
Inbunden. Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-857-2

Anders Chydenius
samlade skrifter 5
Kyrkoherden Anders Chydenius (1729–1803) var
en tidig föregångare för de demokratiska idéerna i
Norden. Hans samlade skrifter omfattar fem delar
och det avslutande bandet är en kommentars
volym till hela serien.
Genre: Historia. Utges i samarbete med Svenska
Litteratursällskapet i Finland. Inbunden. Samlade skrifter 5.
Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-846-6

www.atlant isbok.se

August Blanche

Marmorbruden

Johan Gabriel Oxenstierna

Skördarne
Dagens stunder

august
blanche

stoc k holm s b e r ätt e lser i u r va l

Skördarne
Dagens stunder
johan gabriel
oxenstierna

August Blanche (1811–
1868) blev med Bilder ur
verkligheten en av landets
mest lästa författare, känd
både som sympatisk samtidsskildrare och politisk
opinionsbildare. Offentligt argumenterade han
mot prygel och dödsstraff
liksom för kvinnornas
och de oäkta barnens rättigheter. I sina berättelser om
lustiga och olustiga episoder i vanliga människors liv
framstod han som en folkets man, en frihetens förespråkare. Hans historier skildrar en svunnen värld och väcker
liv i ett förgånget Stockholm.

Johan Gabriel Oxenstierna
(1750–1818) beklädde rikets
högsta ämbeten men var
också skald. Han är den
store naturskildraren på
den gustavianska parnassen. Ingen har målat den
svenska landsbygden i skönare färger än Oxenstierna
gör i det mäktiga poemet
Skördarne. Med Dagens stunder skapade han en diktcykel
som ger uttryck åt människans skiftande stämningar, från
morgonens jublande levnadslust till nattens grubbleri över
intigheten och evigheten. Skaldebrevet Disa visar Oxenstierna som elegant verskåsör.

Urval och introduktion av Per Wästberg. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Elisabeth Mansén.

Urval och introduktion av Horace Engdahl. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Alfred Sjödin.

Genre: Skönlitteratur. Ingår i Svenska Akademiens Svenska klassiker.
Inbunden. Utkommer i augusti. ISBN 978-91-7353-859-6

Genre: Skönlitteratur. Ingår i Svenska Akademiens Svenska klassiker.
Inbunden. Utkommer i augusti. ISBN 978-91-7353-860-2
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Dantestudier

Carl Wilhelm Böttiger

Dantestudier

Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878), poet,
lingvist och litteraturhistoriker, återvände
ständigt till Dante och ägnade årtionden åt
studiet av dennes liv och verk, då särskilt
Den gudomliga komedin. Böttigers före
läsningar i ämnet var omvittnat entusias
merande och djupsinniga. Inom ramen för
Svenska Akademiens Handlingar skrev
Böttiger även de två här återutgivna studier
na, tänkta för en mer allmänt intresserad
läsekrets. Böttigers arbeten, de första mer
omfattande verken om Dante på svenska,
äger ännu sin giltighet som introduktioner
till ett av världslitteraturens allra främsta
verk.

carl
wilhelm
böttiger

Carl Wilhelm Böttiger
(1807–1878), poet,
lingvist och litteraturhistoriker, återvände
ständigt till Dante och
ägnade årtionden åt
studiet av dennes liv
och verk, då särskilt
Den gudomliga komedin.
Minnesbiblioteket
Böttigers föreläsningar
i ämnet var omvittnat
entusiasmerande och
djupsinniga. För en mer allmänt intresserad läsekrets skrev
han även de två här återutgivna studierna, de första mer
omfattande verken om Dante på svenska. De äger ännu i
hög grad sin giltighet som introduktioner till ett av världslitteraturens allra främsta verk.
Utgivet av Svenska Akademien
i samverkan med Bokförlaget Atlantis

Carl Gustaf Leopold var en av Svenska Akademiens
första arton ledamöter.
Målning av Johan Gustaf Sandberg.
Foto: ©Nationalmuseum, Stockholm.

Genre: Litteraturvetenskap. Ingår i Svenska Akademiens Minnesbiblioteket.
Flexoband. Utkommer i augusti. ISBN 978-91-7353-858-9

www.atlant isbok.se

Strindbergiana

TRETTIOFÖRSTA
SAMLINGEN

Dantestudier

bok.se

Marmorbruden

Carl Wilhelm Böttiger
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AKADEMIEN OCH STRINDBERG

Trettioförsta
samlingen
I denna volym av Strind
bergiana ingår flera tidigare inte utgivna brev av
Strindbergs hand, varav
ett är ett brev till»en
okänd« som inleds:
»Heders-Idiot! Jag hör
att Du redan beträckat
fädernesjorden!« Vid
sidan av breven innehåller utgåvan översättningar av tidigare
oöversatta artiklar från
Strindbergs samtid på tyska och ryska. Förutom dessa
samtidsdokument belyser en a rtikel av Stefan Bohman hur
Gustav Vasa genom Strindberg fått återuppstå och tolkas
genom tiderna via teaterföreställningar av pjäsen med
samma namn.
TRETTIOFÖRSTA SAMLINGEN UTGIVEN AV STRINDBERGSSÄLLSKAPET

ATLANTIS

ATLANTIS

Genre: Litteraturvetenskap. Utges i samarbete med Strindbergssällskapet.
Inbunden. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-756-8

KLASSIKER

Stechlin

Den poetiska
Eddan

theodor
fontane
I Theodor Fontanes
sista roman möter vi
Dubslav von Stechlin,
en adelsman som har
accepterat att livet
har sin gång och att
han spelar på den
Theodor Fontane
sista melodin. Sam
tidigt iakttar han sina
skyldigheter mot
översättning: anders Björnsson
historien, trakten och
sitt eget samvete, att
kapitulera på det rätta
sättet för en ståndsperson. Med sjön Stechlin som bakgrund skildras en begravning och en förlovning. Resten
utspelar sig i dialogen, i resonemangen och samspelen
karaktärerna emellan. Detta är första gången som denna
klassiker ges ut på svenska.

Stechlin

AT L A N T IS VÄ LJ E R U R VÄ R LDSL I T T E R AT U R E N

Genre: Skönlitteratur. Originalets titel: Der Stechlin. Översättning: Anders
Björnsson. Inbunden. Utkommer i oktober. ISBN 978-91-7353-809-1

i översättning
av lars
lönnroth
Den poetiska Eddan ges
nu ut i Lars Lönnroths
nyöversättning, byggd
på den senaste forskningen om det isländska originalet. Spådomsdikten Völuspá,
som siar om världens
skapelse, förfall och
undergång är utgångspunkten för de berättelser om gudar och hjältar som följer.
Tor tar rättmätigt tillbaka sin stulna hammare, Loke uttalar
smädelser som får förödande konsekvenser och Oden tävlar
mot en völva i kunskap. Allt berättat på vers, som ju hör
Den poetiska Eddan till.
Genre: Skönlitteratur. Översättning: Lars Lönnroth.
Inbunden. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-854-1

Moralia III
Pedagogik
och politik
plutarchos
Plutarchos (ca 46–ca
120–125 e. Kr.) var en
av de mest produktiva
författarna under
antiken och hans
skrifter har delats in
i Levnadsteckningar,
som består av 50 biografier, och Moralia,
som är en samling
på ungefär 70 filosofiska och vetenskapliga skrifter. Medan Levnadsteckningar
översatts flitigt har Moralia legat i skugga för de svenska
läsarna. Denna tredje volym omfattar Plutarchos tankar
och anvisningar om undervisningens betydelse för gott
uppträdande, mellan individer men också mellan makthavare och folket de representerar.

Platons skrifter
Bok 1
platon
I Jan Stolpes lovordade
översättning kommer nu
Platons Skrifter: Bok 1
i storpocket. Det finns få
texter som har haft lika
stort inflytande över det
västerländska tänkandet. I den här volymen
Skrifter. Bok 1
förekommer bland annat
Sokrates försvarstal · Kriton · Eurhyfron
Laches · Den mindre Hippias · Gästabudet · Faidon · Gorgias
Sokrates försvarstal, där
Översättning, fÖrord och noter av Jan stolpe
Platon återger sin läromästares argument för
sitt liv efter att denne dömts till döden. Även Sokrates sista
tid i fängelset gestaltas, men det är inte bara hans bittra öde
som finns här. I Gästabudet hålls tal till kärleken.

Platon

AT L A N T I S VÄ LJ E R U R VÄ R LD SL I T T E R AT U R E N

Genre: Filosofi och idéhistoria. Originalets titel: Apolgia Sokratous,
Kriton,
- Laches, Hippias elatton,
- Faidon,
- Gorgias. Översättning: Jan Stolpe.
Euthyfron,
Storpocket. Utkommer i augusti. ISBN 978-91-7353-869-5

Genre: Filosofi och idéhistoria. Översättning: Sven-Tage Teodorsson.
Inbunden. Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-851-0

www.atlant isbok.se

POCKET

OM
KLIMATHOT
OCH
OJÄMLIKHET
påve fr anciskus
encyklik a angående
omsorgen om vårt
gemensamma hem

atlantis

Jorden, vårt gemensamma hem, befinner sig i kris. Påve Franciskus försöker
reda ut de djupliggande orsakerna till
klimathotet och hitta ett perspektiv som
får oss att respektera den plats vi har fått
som mänskliga varelser på jorden.
Genre: Miljö/Livsåskådning. Originalets titel: Laudato sí.
Översättning: Carl Otto Werkelid. Pocket.
Utkommer i september. ISBN 978-91-7353-870-1

Howards End kretsar kring förhållandet
mellan två sinsemellan väldigt olika
familjer. Systrarna Margaret och Helen
Schlegel uppskattar litteratur, musik
och intellektuella samtal, medan änklingen Henry Wilcox och hans vuxna
barn ser praktiskt och affärsmässigt på
tillvaron. Till allas förvåning gifter sig
Margaret Schlegel med Henry Wilcox.

bokförlag
recensionsexemplar
atlantisbok.se/recensionsex
eller
info@atlantisbok.se
Högupplösta bokomslag
och författarporträtt för fri
publicering i samband med
recension kan hämtas på
www.atlantisbok.se.
Klicka på Press och därefter
på Mynewsdesk.
läsexemplar
info@atlantisbok.se
order och kundtjänst
order@forlagssystem.se
08 657 95 00
Bokförlaget Atlantis
Sturegatan 24
114 36 Stockholm
08 545 660 70

atlantis

Genre: Skönlitteratur. Originalets titel: Howard´s End.
Översättning: Maria Ekman. Pocket. Utkommer i
september. ISBN 978-91-7353-867-1
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Ladies

dage n s n y h e t e r

» …Hakelius formuleringskonst

johan hakelius

expressen

Ladies
JOHAN HAKELIUS

at

la

p

H OWA R D S E N D

e.m. forster

HOWARDS
END

står i en klass för sig.«

Påve Franciskus encyklika
angående omsorgen om vårt
gemensamma hem

Howards End

e.m. forster

»Ladies är oavlåtligt underhållande.«

Om klimathot
och ojämlikhet

n

tis

Det är något särskilt med engelska damer.
De är excentriska, slår in landet i chintz
och ser till att grädden är tillräckligt
»clotty«. Ladies är berättelsen om Mar
garet, hertiginna av Argyll, som föll ned
i ett hisschakt och blev nymfoman, om
Sylvia Brett, uppvuxen vid Windsor Castle
och senare drottning över huvudjägarna på
Borneo och många, många fler.
Genre: Kulturhistoria. Pocket. Utkommer i september.
ISBN 978-91-7353-865-7

Atlantis grundades 1977
och har alltsedan dess givit
ut kvalitetsböcker inom vitt
skilda ämnen. Tonvikten 
ligger på facklitteratur men
även ett sparsmakat urval
skönlitteratur och klassiker
serien Atlantis väljer ur världs
litteraturen har sin givna
plats i utgivningen.

