Böcker från
Svenska Akademien
2022

Om Svenska Akademiens bokutgivning
Svenska Akademien bedriver en omfattande bokutgivning inom
sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.
Böckerna distribueras av Norstedts med undantag av några titlar
varav flertalet utges i form av behovstryck (»print on demand«).
Den språkliga utgivningen innefattar bl.a. standardverk som
Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svenska
Akademiens grammatik.
För främjande av svensk litteratur utger Svenska Akademien serien
Svenska klassiker.
En annan viktig del av utgivningen på det litterära området gäller
Nobelpriset i litteratur. Hit hör även böcker om Nobelbiblioteket och
böcker utgivna av Nobelbiblioteket.
Akademien dokumenterar den egna verksamheten i serien Svenska
Akademiens handlingar. I handlingarna ingår också de minnesteckningar
som Akademien utger över bemärkta svenskar.
I serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska
texter som tidigare publicerats i handlingarna.
Ett flertal böcker är avsedda att tillgodose omvärldens behov av
information om Akademien själv, dess verksamhet och historia.
I utgivningen ingår också enstaka publikationer som mer indirekt
har samband med Akademien och dess verksamhet. De presenteras
under rubriken »Övrig utgivning«.
Några av Akademiens böcker finns även utgivna på andra språk,
främst engelska.
*
I denna katalog presenteras samtliga under året tillgängliga titlar som
utgivits av Svenska Akademien. De kan köpas i eller beställas genom
bokhandeln.
För en mer fullständig förteckning, som även inkluderar äldre titlar
vilka inte längre finns i handeln, hänvisas till Akademiens webbplats
svenskaakademien.se.
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Nyheter 2022
CARL VON LINNÉ
Nemesis divina. Den gudomliga vedergällningen
(i serien Svenska klassiker)

Carl von Linné (1707−1778) är kanske mest känd som
»blomsterkungen«. Men han hade andra och mörkare sidor,
vilket inte minst visar sig i Nemesis divina, den åldrade Linnés
testamente till sonen Carl. Denna ursprungligen hemliga text
skildrar i anekdotens form olycksöden som drabbat personer
vilka förbrutit sig mot moralens bud. Nemesis divina är en
central idéhistorisk skrift, som framställer ett slags moralens
ekologi, en naturvetares religion uppbyggd kring orsak och
verkan. Samtidigt är den en spegel av sin tid, frihetstiden, med
dramatiska interiörer från olika samhällsskikt och skådeplatser.
Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar av
Gunnar Broberg.

Carl von Linné
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SVENSK A KLAS S I KER
u tgi vna av sve nsk a a k a d e m i e n

2022. xxix + 212 s., hårdband. isbn 978-91-1-312624-1.

ANDERS PAULRUD
Fjärilen i min hjärna och andra berättelser
(i serien Svenska klassiker)

Anders Paulrud (1951–2008) var en destruktiv livsnjutare.
Genom hans sju böcker, varav två här återges i sin helhet,
strömmar förgängelsen. De handlar om det övergående
och underminerade livet, dock med en lätthet i anslaget, en
humor och självironi, som bär honom över bråddjupen. Sin
konstnärliga energi koncentrerar han på centrala upplevelser av
utanförskap, ensamhet, sökande efter samband. Han utforskar
skuld och skam, sorg och saknad: övergivenhetens villkor. Hans
språk förser oss med en lins som lättar på allvaret. Det han
eftersträvar är inte komplikation utan klarhet.
Urval, inledning och kommentarer av Per Wästberg.
2022. 335 s., hårdband. isbn 978-91-1-312625-8.

Anders Paulrud
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FREDRIk Böök
Viktor Rydberg

(i serien Minnesbiblioteket)
Fredrik Böök satte Viktor Rydberg (1828−95) högst bland alla
svenska författare, vilket kan ha varit ett skäl till att han dröjde
med att ta sig an denna minnesteckning. Ett annat skäl kan ha
varit hans ambition att inte bara beskriva Rydbergs liv och verk
på ett allmänt plan utan också göra rättvisa åt hans tankevärld
– filosofiskt, politiskt och religiöst. Följden blev att arbetet
inte var slutfört vid Bööks frånfälle 1961. När texten nu 60 år
senare publiceras för första gången framstår den som en både
inkännande och insiktsfull teckning av en pionjärgestalt inom
vår litteratur.
Inledning av Svante Nordin.
2022. 227 s., mjukband. isbn 978-91-1-312626-5.

NANNA STEFANIA HERMANSSON
Nordiska samtal 1944–1955
Systrarna Vera Oldberg (1896−1969) och Greta Oldberg
(1892−1982) ivrade för nordiskt samarbete. De sammankallade
mellan 1944 och 1955 personer från de nordiska länderna till
diskussioner, huvudsakligen i sitt hem i Stockholm. De kontakter
de båda systrarna trots krigstillståndet lyckades etablera är
häpnadsväckande. Än idag möjliggör Vera och Greta Oldbergs
stiftelse årligen för en stipendiat från något annat nordiskt land
att bedriva forskning i Sverige. Enligt stiftelsens stadgar skall en
av styrelseledamöterna utses av Svenska Akademien.
2022. 127 s., häftad. isbn 978-91-7611-707-1. behovstryck.
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Böcker om svenska språket

E

nlIGt StadGarna har Svenska Akademien som främsta uppgift
att vårda sig om svenska språket: »Academiens yppersta och
angelägnaste göromål är, att arbeta uppå Svenska Språkets renhet,
styrka och höghet …« (§ 22). För att fullgöra den uppgiften »åligger äfven
Academien att utarbeta en Svensk ordabok och Gramatica …« (§ 23).
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO)

Svensk ordbok ger en ingående beskrivning av den moderna
svenskans ordförråd med tyngdpunkten på ordens betydelse
och användning. Ordboken är avsedd att användas som ett
hjälpmedel både för att förstå orden i en text och för att själv
skriva en text. Svensk ordbok innehåller ca 65 000 uppslagsord
och sammanlagt över 100 000 betydelsebeskrivningar. Ordens
användning beskrivs med hjälp av konstruktionsuppgifter
och rikligt med exempel. Utöver detta har ordboken en
historisk dimension genom att den ger uppgifter om ordens
ursprung och första belägg.
2009. 3 782 s., hårdband. isbn 978-91-1-302267-3 (två volymer i box).

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)
Svenska Akademiens ordlista är sedan länge den allmänt vedertagna normen för stavning, uttal och böjning av svenska
ord och är en av de böcker som har den starkaste folkliga
förankringen i vårt land. Den är till sin natur en samling
rekommendationer, som i stor utsträckning grundas på det
etablerade bruket men som dessutom strävar efter att anpassa
nya tillskott i språket till rådande svenska normer. Redan
ordlistans första upplaga, utgiven 1874, hade denna rådgivande
karaktär. I den nya upplagan, som är den fjortonde, har
ungefär 13 000 ord tillkommit medan drygt 9 000 har utgått,
och det totala antalet är nu 126 000.
2015. 1 596 s., hårdband. isbn 978-91-1-306012-5.
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Svensk skolordlista
Svensk skolordlista är utarbetad av Svenska Akademien och Språk
rådet. Den innehåller cirka 35 000 ord och fraser och bygger på
Svenska Akademiens ordlista, som den följer när det gäller ordens
stavning och böjning. Utöver detta anges också betydelsen för
de allra flesta ord. Ordlistan är avsedd att användas från grund
skolans årskurs 5 och uppåt, men är ett utmärkt hjälpmedel
även för dem som har ett annat modersmål än svenska och för
alla andra som behöver en mindre men ändå välmatad svensk
ordbok.
2004. fjärde upplagan. 985 s., mjukband. isbn 978-91-1-302852-1.
utges numera av nationalencyklopedin (ne).

Svenska Akademiens grammatik (SAG)
Detta är den svenska standardgrammatiken, avsedd för universitetsstuderande, forskare, lärare, professionella språkbrukare och
en språkintresserad allmänhet. Här ges en utförlig beskrivning av
svenska språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma
dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell begreppsapparat och terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar
fyra volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser;
4 Satser och meningar. – Huvudförfattare är professorerna Ulf
Teleman (Lund), Staffan Hellberg (Stockholm) och Erik
Andersson (Åbo).
1999. 2 744 s., hårdband. isbn 978-91-1-303213-9 (fyra volymer i box).

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok är en historisk-nuspråklig ordbok som
utförligt beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar.
SAOB, som fortfarande är under utarbetande, nådde 2022 fram till
slutet av bokstaven Å och fullbordade därmed sin 38:e volym.
Ordboken distribueras av eddy.se i Visby och kan beställas
via saob.bokorder.se.
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Svenska Akademiens språklära (SAS)
Svenska Akademiens språklära är en kortfattad grammatisk
grundbok avsedd för en betydligt större läsekrets än den stora
grammatiken, SAG. Boken förutsätter inte några djupare
grammatiska förkunskaper hos sina läsare, däremot intresse
för språkliga frågor och nyfikenhet på språket. Språkläran är
huvudsakligen deskriptiv, dvs. den beskriver språket som det
är och inte som det borde vara. Men där det finns alternativa
uttryckssätt upplyser den också om vad som är mest förenligt
med de normer som gäller i vårdat språkbruk. – Författare till
SAS är Tor G. Hultman.
2003. 342 s., hårdband. isbn 978-91-1-302950-4.

ulf tElEman, Staffan hEllBErG & ErIk andErSSon
Inledning till grammatiken
Detta är en separatutgåva av inledningskapitlet i Svenska
Akademiens grammatik. Här ges en orientering om vad
grammatik är, om grammatikens plats i språket och
språkbeskrivningen och om grammatiska grundbegrepp.
Texten har dessutom kompletterats med kortfattade
litteraturtips efter varje avsnitt och med ett litet lexikon
med grammatiska termer. Titeln Inledning till grammatiken
anger att boken kan läsas som en introduktion antingen
till grammatik i allmänhet eller till studiet av Svenska
Akademiens grammatik.
2001. 86 s., häftad. isbn 978-91-1-302865-1.
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A

tt våra klaSSISka svenska författares verk ständigt hålls tillgängliga
är en viktig förutsättning för fortlevnaden av vårt litterära och språkliga
arv och därmed för vår kulturella identitet. Svenska Akademien har
därför beslutat utge och långsiktigt lagerhålla en serie svenska klassiker i
tillförlitliga utgåvor med modern stavning och till överkomligt pris. Varje
verk är försett med en inledning, författad av en ledamot av Akademien.
För textredigering, ordförklaringar och innehållskommentarer svarar särskilt
anlitade experter.
P. d. a. attErBom
Minnen från Tyskland och Italien I–II
Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855) blev med sina dikter
och teoretiska skrifter en ledare för de unga romantikerna i
Uppsala. Man stred för en förnyelse av den svenska diktningen,
och tonen i tidens litterära fejder var ofta hätsk. Atterboms stora
resa genom Tyskland, Italien och Österrike 1817–19 kan delvis
ses som en flykt från den eviga polemiken. Hans reseminnen
beskriver inte bara konstupplevelser och möten med tidens
främsta kulturpersonligheter utan visar också att han i sina
bästa stunder var en lysande skildrare av resandets äventyr.
Inledning av Horace Engdahl. Kommentarer och
ordförklaringar av Bengt Lewan.
del i: 2002. 482 s., hårdband. isbn 978-91-7486-651-3.
del ii: 2002. 400 s., hårdband. isbn 978-91-7486-652-0.

vICtorIa BEnEdICtSSon
Ord på liv och död. Kortprosa, dramatik,
dagbok. I–II
Victoria Benedictsson (1850–88), pseudonymen Ernst Ahlgren,
blev under sitt liv känd som författare av romaner om tidens
könspolitiska frågor och mästerlig tecknare av den skånska
landsbygdens människor. Efter sin död framstod hon i postuma
utgåvor även som spirituell dramatiker och skapare av mörka
själsanalyser. Hennes verk är skrivet »på liv och död«, i
brottningen med dåtidens kvinnliga existensvillkor. Det
utmynnade i det självutlämnande manuskriptet Stora boken,
som utgör ett motstycke till Strindbergs bekännelseverk.
Inledning av Horace Engdahl. Textredigering och
kommentarer av Ebba Witt–Brattström.
del i: 2008. 357 s., hårdband. isbn 978-91-7353-248-8.
del ii: 2008. 483 s., hårdband. isbn 978-91-7353-253-2.
finns även i pocketversion (1 volym): 2008. 844 s. isbn 978-91-7353-249-5.
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Bo Bergman
Vårfrost. Poesi och prosa 1903–1967
Bo Bergman (1869–1967) var på sin tid en av landets mest
älskade lyriker, melankolisk och melodisk. Vid sidan av
sitt arbete som posttjänsteman var han uppmärksammad
litteratur- och teaterkritiker i Dagens Nyheter. Han
publicerade ett stort antal diktsamlingar, romaner, noveller
och memoarfragment och förblev produktiv intill sin död.
Denna volym rymmer ett urval av hans lyrik under sextiofem
år – existentiell, erotisk, elegisk och samtidsspeglande – jämte
berättelser och noveller på självbiografisk grund.
Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar
av Per Wästberg.
2005. 224 s., hårdband. isbn 978-91-7353-081-1.
finns även i pocketversion: 2005. 224 s. isbn 978-91-7353-085-9.

Hjalmar Bergman
En döds memoarer
Hjalmar Bergman (1883–1931) tillhör våra främsta 1900-tals
klassiker. Med sin djuplodande psykologi, sin virtuosa
berättarteknik och sin intrikata symbolik förmår Bergman
gestalta den moderna människans vilsenhet, främlingskap
och desperata behov av skyddande livslögner. En döds
memoarer är på en gång en historisk äventyrsberättelse
och svidande samhällssatir, släktkrönika och psykologiska
memoarer, spökhistoria och tankeväckande idéroman.
Inledning av Johannes Edfelt. Kommentarer och
ordförklaringar av Kerstin Dahlbäck.
1995. 422 s., hårdband. isbn 978-91-7486-286-7.

Heliga Birgitta
Uppenbarelser
Heliga Birgitta (1303–73) var profet, teolog och samtids
kritiker. Genom sina Uppenbarelser har hon gjort sig
känd runt om i den västliga kristenheten under många
århundraden och lockat många till studium, eftertanke
och efterföljelse. Uppenbarelserna, som först nedtecknades
på svenska och sedan översattes till latin, presenteras här
i urval och nyöversättning. Urvalet, som omfattar ungefär
en åttondel av hela texten, tar främst sikte på det profetiska
elementet i Birgittas framträdande. Språket i översättningen
är ren och klar nutida svenska.
Inledning av Birgitta Trotzig. Urval och översättning
av Alf Härdelin. Kommentarer och ordförklaringar av
Stephan Borgehammar.
2003. 314 s., hårdband. isbn 978-91-7486-783-1.
finns även i pocketversion: 2004. 314 s. isbn 978-91-7353-015-6.
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August Blanche
Marmorbruden. Stockholmsberättelser i urval
August Blanche (1811–68) blev med Bilder ur verkligheten en av
landets mest lästa författare, känd som både 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. Blanche växte upp i
fattiga Klarakvarter och slutade sitt liv på det blivande Östermalm. Hans historier skildrar en svunnen värld och väcker liv i
ett förgånget Stockholm.
Urval och inledning av Per Wästberg. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Elisabeth Mansén.
2016. 313 s., hårdband. isbn 978-91-7353-859-6.
finns även i pocketversion: 2017. 313 s. isbn 978-91-7353-922-7.

Fredrika Bremer
Livet i gamla världen. Palestina
Fredrika Bremer (1801–65) var sin tids mest framgångsrika
svenska författare. Med romaner som Familjen H***, Grannarna
och Hemmet blev hon en storsäljare både i Sverige och utom
lands. Hon gjorde en bestående insats i litteraturen som rese
skildrare. Åren 1856–61 reste hon i Schweiz, Italien, Grekland
och Orienten, och resans kulmen nåddes när författarinnan
begav sig till det heliga landet. Resan resulterade i Livet i gamla
världen (1860–62), vars mest intressanta del handlar om hennes
vistelse i Palestina.
Inledning av Knut Ahnlund. Kommentarer och
ordförklaringar av Carina Burman och Lars Burman.
1995. 431 s., hårdband. isbn 978-91-7486-256-0.

Gustav Philip Creutz
Dikter och brev
Gustav Philip Creutz (1731–85) trollband sin samtid med Atis och
Camilla, versberättelsen om de unga älskande i Arkadien. Han
tillhörde en krets av författare som blåste nytt liv i den svenska
dikten i mitten av 1700-talet. Hans poetiska verk återges här i sin
helhet. Till detta har fogats ett urval av de brev som Creutz när
han var Sveriges ambassadör i Paris skrev till Gustaf III. Breven,
som ursprungligen var avfattade på franska men som här har
översatts till svenska, ger en unik inblick i kulturlivet och det
politiska intrigspelet under decennierna närmast före franska
revolutionen.
Inledning samt redigering och kommentarer till de
litterära texterna av Horace Engdahl. Översättning och kom
mentarer till breven av Marianne Molander Beyer.
2010. 436 s., hårdband. isbn 978-91-7353-383-6.
finns även i pocketversion: 2010. 436 s. isbn 978-91-7353-418-5.
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Den gamla psalmboken
Den svenska psalmdiktningen utgör en unik andlig och
litterär tradition med våra tre äldsta psalmböcker som
särskilda höjdpunkter. 1695 års psalmbok är dessutom ett
av den äldre svenska litteraturens mest betydelsefulla verk.
Johan Olof Wallin skapade 1819 års psalmbok, ett verk med
enastående lyriska kvaliteter. 1937 års psalmbok blandar
det då fortfarande högt värderade Wallinska arvet med
många nya och omistliga psalmer. Detta urval lyfter fram de
ursprungliga versionerna av ett antal psalmer ur de tre äldsta
svenska psalmböckerna.
Inledning av Gunnel Vallquist. Urval, kommentarer
och ordförklaringar av Håkan Möller.
2001. 421 s., hårdband. isbn 978-91-7486-559-2.
finns även i pocketversion: 2004. 421 s. isbn 978-91-7353-013-2.

Johan Ekeblad
Breven till Claes. Om livet och hovet
på Kristinas tid
Johan Ekeblad (1629–97) räknas till våra yppersta brevskrivare.
Han var lärd och språkkunnig men det tynger inte hans brev,
som har omedelbarhetens charm och humorns grundton.
Som hovman hos drottning Kristina sände han med stor
regelbundenhet nyheter till sin bror. Rapporterna blandas
med tankar om livet, inte sällan ackompanjerade av litterära
citat och allusioner. Den språkligt intresserade kan också ta
del av breven i autentisk 1600-talsversion med hjälp av den
cd-skiva som medföljer hårdbandsversionen.
Inledning, textetablering, kommentarer och ordförklaringar av Sture Allén.
2004. 220 s., hårdband. isbn 978-91-7353-011-8.
finns även i pocketversion: 2006. 220 s. isbn 978-91-7353-123-8.

Vilhelm Ekelund
Samlade dikter I−II
Vilhelm Ekelund (1880–1949) är en av det svenska 1900-talets
viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och
aforistiker. Han är den fria versens och det intensiva själs
uttryckets pionjär i Sverige och blev en inspirationskälla för
modernismens författare. Detta är den första kompletta utgåvan
av Ekelunds lyriska författarskap i tydlig kronologisk följd, från
de första försöken i tidningar och tidskrifter vid sexton års ålder
till de postumt publicerade fragmenten, och utgör en värdig
presentation av en stor och levande lyrisk insats.
Inledning av Katarina Frostenson. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Jonas Ellerström.
del i: 2004. 288 s., hårdband. isbn 978-91-7353-007-1.
del ii: 2004. 345 s., hårdband. isbn 978-91-7353-008-8.
finns även i pocketversion: 2017. 288 + 345 s. isbn 978-91-7353-928-9.
de två pocketvolymerna säljs endast tillsammans.
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Gunnar EkElöf
Samlade dikter I–II
Gunnar Ekelöf (1907–68) har haft större betydelse än någon annan
diktare 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. Strävan har också varit
att i möjligaste mån bevara samlingarnas visuella egenart. Denna
utgåva av Ekelöfs samlade dikter är en av de största satsningarna i
Svenska Akademiens klassikerserie.
Inledning av Anders Olsson. Textredigering av Anders Morten
sen och Anders Olsson, kommentarer av Anders Mortensen.
2015. 475 + 458 s., hårdband. isbn 978-91-7353-803-9
(två volymer i box).

En svensk visbok. 99 visor och en psalm
Den svenska vistraditionen innehåller ett överflöd av
glimrande pärlor från skilda tider. I En svensk visbok
presenteras 99 visor och en psalm, från medeltiden fram
till 1960-talets visvåg. Fokus ligger på den litterära visan,
med namn som Carl Michael Bellman, Alice Tegnér,
Birger Sjöberg, Dan Andersson, Evert Taube, Nils Ferlin,
Barbro Hörberg, Olle Adolphson och Cornelis Vreeswijk.
Bland en mängd välkända klassiker finns här även en
och annan raritet att upptäcka. Till samtliga visor finns
utförliga kommentarer. De enkla musikarrangemangen
gör också denna visbok användarvänlig för alla
musicerande som vill ta del av vår levande vistradition.
Inledning av Mats Malm. Urval, kommentarer och
ordförklaringar av David Anthin och Martin Bagge.
2021. xlix+506 s., hårdband. isbn 978-91-7811-052-0.

Eufemiavisorna I–II
Eufemiavisorna är samlingsnamnet på vår litteraturs tre
äldsta skönlitterära verk, versromanerna Flores och Blanzeflor,
Hertig Fredrik av Normandie och Ivan lejonriddaren, som
översattes till svenska i början av 1300-talet. Det genomgående temat är en riddare, som genom att utsätta sig för
farliga äventyr och svåra prövningar till sist lyckas vinna sin
älskade – allt inom ramen för en medeltida sagovärld med
jättar, dvärgar och magiska ringar. Texterna presenteras här
på moderniserad fornsvenska på vänstersidorna och med
löpande ordförklaringar på högersidorna.
Inledning av Bo Ralph. Textredigering, kommentarer
och ordförklaringar av Henrik Williams.
2018. 374 + 413 s., hårdband. isbn 978-91-7353-995-1.
finns även i pocketversion: 2020. 374 + 413 s. isbn 978-91-2717-019-3.
de två volymerna (hårdband eller pocket) säljs endast
tillsammans.
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Erik Gustaf Geijer
Dikter
Erik Gustaf Geijer (1784–1847) hör till våra mest bekanta men
samtidigt mest bortglömda författare. Bakom några säkra
antologinummer döljer sig ett varierat poetiskt författarskap.
I ungdomen blev han känd som götisk poet med dikter som
»Vikingen«, »Odalbonden« och »Manhem«. Senare diktade
han mest i litet format för familje- och vänkretsen. Denna
utgåva omfattar inte bara de kända dikterna i Geijers eget urval
Skaldestycken (1835) utan också hans övriga bevarade tryckta
och otryckta lyriska diktning.
Inledning av Torgny Segerstedt. Kommentarer och
ordförklaringar av Carina Burman och Lars Burman.
1999. 283 s., hårdband. isbn 978-91-7486-802-9.

BO GRANDIEN
Japanen som försvann och andra berättelser
Bo Grandien (1932–2014) var diktare, reporter och professor
i konstvetenskap. I sina texter blandar han det drömlika, det
pittoreska och det lekfulla infallet. I denna volym återfinns
bland annat Japanen som försvann, som berättar om personer
som gåtfullt försvinner, men här finns också andra skönlitterära
texter, prosadikter och reportage. Bo Grandiens essäer, som kan
räknas i tusental, har ofta formen av mininoveller. Han var en
ordens urmakare, som i sina texter ger inblickar i andras miljöer
och livsglimtar vid sidan av de vanliga.
Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar av
Per Wästberg.
2018. 348 s., hårdband. isbn 978-91-7353-959-3.

GUSTAF III
Dramatik och vältalighet
Gustaf III (1746–92) är i det moderna medvetandet framför
allt konstgynnaren och stilskaparen, vars inflytande gjorde sig
gällande på alla områden av den svenska kulturen. Att han själv
var en framstående författare är mindre känt. Som outsider i
litteraturen rundade han föråldrade konventioner och prövade
verkningsmedel passande för den »revolutionernas epok« som
han såg omkring sig. Det urval av hans dramer, tal och andra
prosatexter som här presenteras ger dagens läsare en möjlighet
att upptäcka friskheten i hans teaterdialog och kraften i hans
talekonst.
Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar av
Horace Engdahl.
2021. xli + 546 s., hårdband. isbn 978-91-7811-053-7.
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Lars Göransson
Sälla jaktmarker
Lars Göransson (1919–94) var en av våra märkligaste novellister
och en av de minst kända. Under tio års tid gav han ut tre
volymer, tystnade och försvann bokstavligen ur sikte. Hans
miljö är Djurgården, Stockholms skärgård, Gotland. Han är
en filosofisk resonör, makaber sagoförtäljare, sinnlig natur
skildrare – i ett gränsland mellan tonårsuppror och resignerad
mognad. Denna volym innehåller novellsamlingen Sälla
jaktmarker (1949), ett par berättelser ur Evrydike (1954), en
självbiografisk novell och ett urval ur Fugatorium, en hittills
opublicerad samling tankar och episoder.
Inledning, kommentarer och ordförklaringar av
Per Wästberg.
1999. 289 s., hårdband. isbn 978-91-7486-015-3.

Per Hallström
En skälmroman / Döda fallet
Per Hallström (1866–1960) debuterade 1891, det stora genom
brottsåret för nittiotalsgenerationen, och blev sedan den uthålligaste och mångsidigaste i kretsen: novellist, lyriker,
dramatiker, kritiker, essäist, översättare. Sitt mästerskap nådde
han i den korta berättelsen. I kortromanen Döda fallet (1902)
låter han naturen utkräva sin hämnd. I En skälmroman (1906)
får han en brokig skara människor att agera i en miljö som
han tecknar med stöd av egna minnen. Både i skildringen av
1700-talets Norrland och 1870-talets Stockholm öppnar sig nya
världar för läsaren.
Inledning av Per Wästberg. Kommentarer och
ordförklaringar av Per Rydén.
2001. 231 s., hårdband. isbn 978-91-7486-560-8.

Ola Hansson
Lyrik och essäer
Ola Hansson (1860–1925) var genom sin självständighet och
sin trohet mot en social ursprungsmiljö unik inom den
generation författare som dominerade 1800-talets två sista
litterära decennier. Genom diktsamlingen Notturno (1885) gav
han ny riktning åt den svenska lyriken. Den boken var flera
årtionden före sin tid och är fortfarande modern, levande,
njutbar. Ola Hansson var den förste som framgångsrikt ersatte
versberättelsen med den lyriska textens totala uttryck och de
traditionella rimmen och versmåtten med stoffets bilder, ordens
egenvärde och ljudens klang.
Inledning av Ulf Linde. Kommentarer och ordförklaringar
av Ingvar Holm.
1997. 376 s., hårdband. isbn 978-91-7486-493-9.
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Tor Hedberg
Judas / Gerhard Grim
Tor Hedberg (1862–1931) började sin författarbana som
prosaberättare, men från 1890-talet tog lyriken och framför allt
dramatiken överhanden. Präglad av 1880-talets liberala frisinne
och förnuftstro var han en ledande kritiker, först i Svenska
Dagbladet, därefter i Dagens Nyheter. I romanen Judas (1895)
skildrar Tor Hedberg Jesu gärning och död ur förrädarens
perspektiv och ställer grundläggande frågor om svekets och
skuldens natur. Versdramat Gerhard Grim (1897) handlar om
livets balansakter, om konsten att förena intellektualism och
sinnlighet, ensamhet och gemenskap, arbete och kärlek.
Inledning av Ulf Linde. Kommentarer och ordförklaringar
av Martin Kylhammar.
2002. 326 s., hårdband. isbn 978-91-7486-653-7.

Verner von Heidenstam
Hans Alienus
Verner von Heidenstam (1859–1940) skapade med sin roman
Hans Alienus, som utkom 1892, ett i sanning originellt verk.
Boken är en blandning av nutida verklighet och antik fantasi
värld, av uppsluppet karnevalsgyckel och djup filosofi och med
omfattande verspartier mellan berättelsens huvudavdelningar.
I sina kast mellan ungdomlig livsglädje och djupt existentiellt
grubbel har romanen gärna betraktats som en bikt och estetisk
bekännelse. I dag vill många läsa den som ett exempel på
modernistiskt avantgarde och tidig »magisk realism«.
Inledning av Ulf Linde. Kommentarer och ordförklaringar
av Gudmund Fröberg.
1995. 485 s., hårdband. isbn 978-91-7486-288-1.

Eyvind Johnson
Herr Clerk Vår Mästare
Eyvind Johnson (1900–76) var den moderna romankonstens
främste banbrytare i Sverige. Utmärkande för hans berättar
konst är en flerskiktad komposition, där realistiska och
fantastiska inslag möts, kontrasteras och smälter samman.
Herr Clerk Vår Mästare är ursprungsversionen av en roman
som utkom 1928 under titeln Minnas. Den vardagliga livsrytmen
i en norrländsk stad rivs efter hand upp; människorna är
annorlunda funtade än de och deras omgivning tror. Författaren
strök själv vissa partier innan han sände in manuskriptet.
Romanen publiceras här för första gången i obeskuret skick.
Inledning av Ulf Linde. Textetablering, kommentarer
och ordförklaringar av Örjan Lindberger.
1998. 351 s., hårdband. isbn 978-91-7486-590-5.
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Johan Henric Kellgren
Skrifter I−II
Johan Henric Kellgren (1751–95) var den gustavianska tidens
mest framgångsrike författare. Han framträdde i många
skepnader: som erotisk diktare och som upplysningsman
men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent
och författare av operalibretton. Denna nyutgåva av Kellgrens
skrifter baserar sig på författarens eget urval i Samlade skrifter,
som utkom postumt 1796.
Inledning av Torgny Segerstedt. Kommentarer och
ordförklaringar av Carina Burman och Lars Burman.
del i (poesi och prosa): 1995. 415 s., hårdband. isbn 978-91-7486-209-6.
del ii (dramatik. kommentarer och ordförklaringar):
1995. 376 s., hårdband. isbn 978-91-7486-211-9.
finns även i pocketversion: 2018. 415 + 376 s. isbn 978-91-7811-009-4.
de två pocketvolymerna säljs endast tillsammans.

Kristina
Brev och skrifter
Drottning Kristina (1626–89) är en av Sveriges mest uppmärk
sammade regenter. Hon avsade sig tronen 1654, övergick till
katolicismen, lämnade Sverige och levde därefter huvudsakligen
i påvestaden Rom, där hon gjorde en betydelsefull insats som
kulturpersonlighet och mecenat. Kristina författade ett flertal
historiska och självbiografiska skrifter och förde en omfattande
korrespondens, allt huvudsakligen på franska. Denna volym
presenterar ett urval av hennes brev och skrifter.
Inledning av Peter Englund. Urval och redaktion av
Marie Louise Renata Rodén. Översättning från franskan av
Cecilia Huldt och från italienskan av Viveca Melander.
2006. 200 s., hårdband. isbn 978-91-7353-142-9.
finns även i pocketversion: 2006. 200 s. isbn 978-91-7353-152-8.

kristina
Maximer
Drottning Kristinas tronavsägelse gav henne möjlighet att
lämna det kulturfattiga Sverige och vistas i de länder där
konsterna stod högst i dåtidens Europa. Inspirerad av sina
upplevelser i den miljön kom hon att utveckla ett författarskap
som lever i kraft av hennes genomträngande intelligens och
välde över språket. Det gäller inte minst de cirka 1 500 maximer
som nedtecknades under hennes år i Rom. Samtliga maximer
presenteras här översatta från franska till svenska. Kristina är
genom dem en av det korta formatets största mästare i vår
litteratur.
Översättning, inledning, kommentarer och ordförklaringar
av Horace Engdahl.
2019. 316 s., hårdband. isbn 978-91-7811-025-4.
finns även i pocketversion: 2020. 316 s. isbn 978-91-2717-020-9.
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Lagerlöfs Homeros: Iliaden
Erland Lagerlöf (1854–1913) översatte i början av förra seklet
Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har hans
Homerosöversättning blivit en klassiker som lästs av generationer svenskar. Texten har dock genom åren utsatts för diverse
språkliga revideringar som syftat till att göra verket mer lättill
gängligt, men resultatet har tyvärr blivit något som bär drag
av förvanskning. Tanken med denna utgåva är att göra den
oförvanskade versionen av Lagerlöfs Homeros tillgänglig igen.
Inledning av Jesper Svenbro. Textredigering, efterskrift,
kommentarer och ordförklaringar av Jan Stolpe.
2012. 540 s., hårdband. isbn 978-91-7353-550-2.
finns även i pocketversion: 2014. 540 s. isbn 978-91-7353-741-4.

Lagerlöfs Homeros: Odysséen
Erland Lagerlöf (1854–1913) översatte i början av förra seklet
Iliaden och Odysséen till svenska. Genom sin trohet mot
förlagan, sin fina stilkänsla och sin rytmiska livfullhet har
hans Homerosöversättning blivit en klassiker som lästs av
generationer svenskar. Texten har dock genom åren utsatts för
diverse språkliga revideringar som syftat till att göra verket mer
lättillgängligt, men resultatet har tyvärr blivit något som bär drag
av förvanskning. Tanken med denna utgåva är att göra den
oförvanskade versionen av Lagerlöfs Homeros tillgänglig igen.
Inledning av Jesper Svenbro. Textredigering, efterskrift,
kommentarer och ordförklaringar av Jan Stolpe.
2012. 431 s., hårdband. isbn 978-91-7353-549-6.
finns även i pocketversion: 2014. 431 s. isbn 978-91-7353-742-1.

ANNA MARIA LENNGREN
Kärleken och dårskapen. Dikter i urval
av författaren
Anna Maria Lenngren (1754–1817) var det svenska 1700-talets
vassaste och mest eleganta penna och är sannolikt den författare
från tiden som är mest levande och läst idag. På samma mäster
liga vis hanterar hon både ironi (i dikter som »Några ord till min
k. Dotter« och »Grevinnans besök«) och innerlig känsla (i dikter
som »Pojkarne« och »Den glada festen«). För första gången utges
här Anna Maria Lenngrens dikter utvalda och ordnade efter
hennes egenhändiga förteckning, vilket låter den nutida läsaren
möta hennes författarskap så som hon själv önskade.
Inledning av Mats Malm. Kommentarer och ordförklaringar
av Paulina Helgeson.
2020. 302 s., hårdband. isbn 978-91-2717-017-9.
finns även i pocketversion: 2021. 302 s. isbn 978-91-7811-055-1.
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Oscar Levertin
Kritisk prosa I–II
Oscar Levertin (1862–1906) hade som skönlitterär författare,
litteratur- och konstkritiker och litteraturhistoriker en central
position i det svenska kulturlivet vid 1800-talets slut och
1900-talets början. Detta urval speglar bredden, djupet och
engagemanget i hans kritiska författarskap och omspänner
tiden från Lucretius till Zola och Oscar Wilde. Här finns de
centrala ställningstagandena till Strindberg och Heidenstam.
Här finns också några mindre väl kända prov på Levertins
inträngande i konstens villkor under olika tider.
Urval och inledning av Ulf Linde. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Per Rydén.
del i: 2007. 278 s., hårdband. isbn 978-91-7353-183-2.
del ii: 2007. 261 s., hårdband. isbn 978-91-7353-184-9.
finns även i pocketversion (1 volym): 2007. 538 s. isbn 978-91-7353-204-4.

Sven Lidman
Stensborg
Sven Lidman (1882–1960) utgav 1910 romanen Stensborg,
en brottshistoria och på samma gång en beslöjad personlig
bekännelse. Författaren hade gjort succé som skalden på
modet under åren efter sekelskiftet, med en djärv erotisk
poesi. Han hade levat sitt ungdomsliv i förföraren Casanovas
efterföljd och hade sedan blivit gift med mecenaten Ernest
Thiels vackra dotter Karin. Han var den fattige pojken som
fått prinsessan och halva kungariket, men vad hade han offrat
av sig själv för att nå så långt?
Inledning, kommentarer och ordförklaringar av Knut
Ahnlund.
1995. 191 s., hårdband. isbn 978-91-7486-261-4.

CARL VON LINNÉ
Nemesis divina. Den gudomliga vedergällningen

2022. xxix + 212 s., hårdband. isbn 978-91-1-312624-1.

Carl von Linné

Nemesis divina
den gudomliga vedergällningen

no r s t e dts

Carl von Linné (1707−1778) är kanske mest känd som
»blomsterkungen«. Men han hade andra och mörkare sidor,
vilket inte minst visar sig i Nemesis divina, den åldrade Linnés
testamente till sonen Carl. Denna ursprungligen hemliga text
skildrar i anekdotens form olycksöden som drabbat personer
vilka förbrutit sig mot moralens bud. Nemesis divina är en
central idéhistorisk skrift, som framställer ett slags moralens
ekologi, en naturvetares religion uppbyggd kring orsak och
verkan. Samtidigt är den en spegel av sin tid, frihetstiden, med
dramatiska interiörer från olika samhällsskikt och skådeplatser.
Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar av
Gunnar Broberg.
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Clas Livijn
Spader Dame
De litterära verk som Clas Livijn (1781–1844) lät trycka under sin
livstid är lätt räknade. Strängt taget handlar det bara om ett par
ofullbordade romaner, ett par noveller samt den korta romanen
Spader Dame, som blev Livijns lyckokast. Den är vår första
»undergroundroman«, en klassiker utanför de litteraturhistoriska
handböckernas litterära kanon. Novellen Samvetets fantasi, som
också ingår i denna utgåva, är skriven i samma skräckpsyko
logiska genre som häxmästarna E.T.A. Hoffmanns och Edgar
Allan Poes berättelser.
Inledning av Kjell Espmark. Kommentarer och
ordförklaringar av Börje Räftegård.
1997. 172 s., hårdband. isbn 978-91-7486-528-8.

Hedvig Charlotta Nordenflycht
Skrifter
Med sina lyriska självbekännelser införde Hedvig Charlotta
Nordenflycht (1718–63) en ny ton i svensk dikt. Men hennes
litterära ambitioner sträckte sig vida längre, och hon framträdde
också med reflexionspoesi på hög intellektuell nivå och med
epik och lärodikt, som speglar tidens ideal och livsfrågor. Dessutom skrev hon en frisk och spänstig prosa. Denna volym inne
håller ett representativt urval av fru Nordenflychts diktning i
olika genrer och från skilda tider, ett stycke vitalt litterärt 1700-tal.
Inledning av Sture Allén. Urval, kommentarer och
ordförklaringar av Torkel Stålmarck.
1996. 428 s., hårdband. isbn 978-91-7486-343-7.

Gösta Oswald
Skrifter I−II
Gösta Oswald (1926–50) hade vid sin död redan ett namn genom
diktsamlingen den andaktsfulle visslaren och den lyriska romanen
En privatmans vedermödor. Postumt utkom den mystisk-visionära
Christinalegender och den ofullbordade romanen Rondo. Oswald
är en av de stora språkkonstnärerna i vårt land. Språket bärs av
en omedelbar musikalitet och skönhet, samtidigt som det är
fyllt av ekon från förflutet och samtid.
Inledning av Birgitta Trotzig. Kommentarer och ord
förklaringar av Birgitta Holm.
del i (den andaktsfulle visslaren, christinalegender): 2000. 308 s.,
hårdband. isbn 978-91-7486-891-3.
del ii (en privatmans vedermödor, rondo): 2000. 464 s.,
hårdband. isbn 978-91-7486-892-0.

20

21

svenska klassiker

Johan Gabriel Oxenstierna
Skördarne / Dagens stunder
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 och humorist, en sida av hans författarskap
som inte har mist sin sälta.
Urval och inledning av Horace Engdahl. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Alfred Sjödin.
2016. 393 s., hårdband. isbn 978-91-7353-860-2.

ANDERS PAULRUD
Fjärilen i min hjärna och andra berättelser
Anders Paulrud (1951–2008) var en destruktiv livsnjutare. Genom
hans sju böcker, varav två här återges i sin helhet, strömmar
förgängelsen. De handlar om det övergående och underminerade
livet, dock med en lätthet i anslaget, en humor och självironi,
som bär honom över bråddjupen. Sin konstnärliga energi
koncentrerar han på centrala upplevelser av utanförskap,
ensamhet, sökande efter samband. Han utforskar skuld och skam,
sorg och saknad: övergivenhetens villkor. Hans språk förser oss
med en lins som lättar på allvaret. Det han eftersträvar är inte
komplikation utan klarhet.
Urval, inledning och kommentarer av Per Wästberg.
2022. 335 s., hårdband. isbn 978-91-1-312625-8.

Johan Ludvig Runeberg
Dikter
Johan Ludvig Runeberg (1804–77) har varit en uppburen
diktare både i Finland och i Sverige. Hans berömmelse vilar
främst på Fänrik Ståls sägner och de stora episka dikterna,
men det var de tre samlingarna Dikter (1830, 1833 och 1843)
som först gjorde honom känd. Dikter I–III innehåller många
av den svenska lyrikens vackrast skimrande pärlor. Där finns
reminiscenser från Bellman och Franzén, där finns både den
högromantiska dikten »Svartsjukans nätter« och sviten »Idyll
och epigram«, kännetecknad av den upphöjda enkelhet som
senare skulle bli Runebergs särmärke.
Inledning av Lars Forssell. Kommentarer och
ordförklaringar av Lars Huldén.
1998. 325 s., hårdband. isbn 978-91-7486-598-1.
finns även i pocketversion: 2017. 325 s. isbn 978-91-7353-929-6.

Anders Paulrud

Fjärilen
i min hjärna
o c h a n d r a b e r ätte ls e r
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Viktor Rydberg
Dikter
Viktor Rydberg (1828–95) var journalist, vetenskapsman och
författare. Som lyriker är han en av våra klassiker. »Kantat«,
författad till jubelfestpromotionen i Uppsala 1877, »Den nya
Grottesången« och inte minst »Tomten« är exempel på dikter
som fortfarande lever. Men det är främst genom sin idédiktning som Rydberg har kommit att bli en klassiker. I den
brottas han med problem – politiska, sociala och religiösa –
som inte bara är hans egen tids utan även senare tiders. Denna
volym innehåller hela Viktor Rydbergs lyriska diktning.
Inledning av Lars Forssell. Kommentarer och
ordförklaringar av Örjan Lindberger.
1996. 254 s., hårdband. isbn 978-91-7486-281-2.
finns även i pocketversion: 2019. 254 s. isbn 978-91-7811-035-3.

SkoGEkär BErGBo
Venerid
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.
Inledning av Horace Engdahl. Textredigering, kommentarer
och ordförklaringar av Lars Burman.
2015. 232 s., hårdband. isbn 978-91-7353-806-0.

Erik Johan Stagnelius
Samlade skrifter I−V
Erik Johan Stagnelius (1793–1823) är kontrasternas författare.
Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande
begär och isande övergivenhet. Efter debuten med eposet
Wladimir den Store lät han ge ut samlingsverket Liljor i Saron, med
både lyrik och dramatik, och sorgespelet Bacchanterna. Bland
de efterlämnade handskrifterna finns såväl lyrik som filosofisk
prosa, epik och dramatik. Med sin särpräglade tankevärld och sin
intensitet är Stagnelius en av våra verkligt stora klassiker.
Inledning av Anders Olsson. Textetablering,
kommentarer och ordförklaringar av Paula Henrikson.
2011. 390+165+432+450+428 s., hårdband.
isbn 978-91-7353-503-8 (samtliga fem volymer i box).
finns även i pocketversion: 2013. 390+165+432+450+428 s.
isbn 978-91-7353-509-0 (samtliga fem volymer i box).
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EVERT TAUBE
Vallfart till Trubadurien och Toscana
 vert Taube (1890–1976) började som lättsam visdiktare och
E
trubadur men blev under 1920-talet allt mer seriös i sin vis
diktning, vilket senare väckte hans intresse för den provensalska
trubadurlyriken. Vallfart till Trubadurien och Toscana publicerades
först som en serie artiklar från en reportageresa och utgavs i
bokform 1957. Boken intar en särställning i Taubes produktion
och är hans mästarprov som prosaförfattare och översättare –
en resa i tid och rum, en lärd men samtidigt lekfull och lustfylld
berättelse som lyfter reportaget till lysande litteratur.
Förord av Ellen Mattson. Inledning, kommentarer och
ordförklaringar av David Anthin.
2020. 241 s., hårdband. isbn 978-91-2717-018-6.
finns även i pocketversion: 2021. 241 s. isbn 978-91-7811-054-4.

Thomas Thorild
Att följa ögonblicken. Texter i urval
Thomas Thorild (1759–1808) är en av de mest omstridda
gestalterna i den svenska litteraturhistorien. Hans bana skär
som en glödande komet genom den gustavianska kulturens
stjärnbild. Utan rang, förmögenhet eller mäktiga beskyddare
försökte denne bondson från Bohuslän revolutionera den
svenska litteraturen och det svenska samhället. Han hånades
och sändes i landsflykt, men blev en förebild för kulturradikaler
och litterära ensamvargar. I dikter, filosofiska uppsatser, kritiska
pamfletter och dagboksfragment vill han sätta ögat i världens
medelpunkt och se vad ingen annan har sett: helheten.
Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar
av Horace Engdahl.
2000. 398 s., hårdband. isbn 978-91-7486-512-7.
finns även i pocketversion: 2008. 398 s. isbn 978-91-7353-252-5.

Adolph Törneros
Resebrev
Adolph Törneros (1794–1839) är en av svensk litteraturs främsta
brevskrivare. Från en enkel uppväxt kom han till Uppsala, där
han så småningom blev professor i både latin och estetik. Men
från lärdomsstaden längtade han varje vår ut till landet, där
han reste omkring med diligens i sällskap med elever och goda
vänner. Under sina resor skrev han till vänkretsen mängder av
brev, där han på ett spänstigt och levande språk berättar om
sina äventyr och förmedlar såväl målande naturskildringar som
levande tidsbilder ur svensk kulturhistoria.
Urval och inledning av Per Wästberg. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Jonas Ellerström.
2009. 332 s., hårdband. isbn 978-91-7353-348-5.
finns även i pocketversion: 2009. 332 s. isbn 978-91-7353-349-2.
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Per Erik Wahlund
Lekverk. Essäer och kritik i urval
Per Erik Wahlund (1923–2009) var den personliga essäistikens
och den färgstarka teaterkritikens mästare, en korsning av
folkbildare och intelligensaristokrat. Dessa lekverk på allvarets
grund visar hans språkliga spänst och precision där han färdas
mellan ovanliga orter i klassisk och nutida litteratur, mellan
engelska värdshus och svenska skärgårdshemman, och fördjupar
sig i amatörfiskets förvecklingar och den gammaldags kok
konstens variationer. Med sin vidsträckta beläsenhet och out
tröttliga översättargärning vårdade han ett europeiskt kulturarv.
Urval och inledning av Per Wästberg. Textredigering,
kommentarer och ordförklaringar av Stina Otterberg.
2017. 376 s., hårdband. isbn 978-91-7353-915-9.

Elin Wägner
Pennskaftet
Elin Wägner (1882–1949) var under första hälften av 1900-talet
en av Sveriges ledande romanförfattare. Det feministiska
engagemanget präglar hela hennes produktion och kombi
neras även med både pacifism och en ovanligt tidig miljö
medvetenhet. I romanen Pennskaftet (1910) aktualiseras en rad
frågor om kvinnornas situation i det dåtida samhället, inte bara
yrkesarbete och ekonomisk självständighet, politisk aktivism
och social gemenskap utan också moral, erotik och kärlek.
Inledning av Horace Engdahl. Kommentarer och
ordförklaringar av Helena Forsås-Scott.
2003. 230 s., hårdband. isbn 978-91-7486-754-1.
finns även i pocketversion: 2012. 230 s. isbn 978-91-7353-567-0.
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ustaf iii bestämde att Akademien varje år skulle
slå en minnespenning och utge en minnesteck
ning över en framstående svensk i gångna tider.
Minnesteckningarna publiceras i regel i årsvolymerna av
Svenska Akademiens handlingar, men några av dem har
också utgivits separat.

KJELL ESPMARK
Clas Livijns minnen utgivna av Kjell Espmark
Clas Livijns (1781–1844) författarskap hör hemma i ett tidevarv
som kan tyckas avlägset för en sentida läsare. I själva verket bärs
det av idéer, anspråk och konstnärliga strävanden som återfinns
ännu i modernismens och postmodernismens epok. I sin
minnesteckning tar Kjell Espmark ett originellt grepp genom
att låta Livijn själv se tillbaka på sitt liv i en fingerad dialog med
utgivaren av hans minnen.
2021. 60 s., häftad. isbn 978-91-8020-027-1. behovstryck.

Katarina Frostenson
Birger Sjöberg
Birger Sjöberg (1885–1929), skalden från Vänersborg, besjöng,
glömde och återfann sin hemstad, som fick smeknamnet »Lilla
Paris«. Han hade en djup inblick i skapandets villkor och var även
en skarp iakttagare av sin tid. Birger Sjöbergs värld och verk rymmer närhet och avstånd, innerlighet och distansering. Att läsa
hans poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt
blänkande flöde: så beskriver Katarina Frostenson i sin minnes
teckning upplevelsen av Birger Sjöbergs verk.
2015. 32 s., häftad. isbn 978-91-7611-367-7. behovstryck.

Sigrid Kahle
H.S. Nyberg. En vetenskapsmans biografi
Den legendariske orientalisten H.S. Nyberg (1889–1974) var pro
fessor i semitiska språk i Uppsala 1931–56 och ledamot av Svenska
Akademien från 1948. Han var filolog och religionshistoriker,
arabist, hebraist och iranist. Samtidigt var han en svensk humanist
och en man av folket. I Sigrid Kahles biografi över fadern möter
vi en man som var djupt engagerad både i sin forskning och i
världsskeendet och som öppet och oförskräckt tog ställning mot
de totalitära rörelser som hotade de kristet-humanistiska värden
han själv stod för.
1991. tredje tryckningen 2011. 584 s., häftad. isbn 978-91-7437-136-9.
behovstryck.
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Jesper Svenbro
Ivar Harrie
Ivar Harrie (1899–1973), klassisk filolog, författare och publicist,
gjorde sig först känd genom sina och Hjalmar Gullbergs frejdiga
Aristofanesöversättningar. När han senare blev chefredaktör
för Expressen försvarade han tidningen mot kulturkonservativa
angrepp samtidigt som han företrädde en klassisk bildningstradi
tion. Med utgångspunkt i Harries antikvetenskap vill Jesper
Svenbro i sin minnesteckning visa att det går en rak linje från
Harries arbete med Aristofanes och den attiska demokratin till
hans radikala publicistik.
2011. 42 s., häftad. isbn 978-91-7437-208-3. behovstryck.

JESPER SVENBRO
Martin P:son Nilsson
Martin P:son Nilsson (1874–1967) har med fog karakteriserats
som »en av de verkligt stora gestalterna i europeiskhumanistisk
forskning under 1900-talet« (Krister Hanell, 1968). Född i nordöstskånska Ballingslöv hade Nilsson en förankring i svensk
allmogekultur som fick betydelse för hans insats som arkeolog
och religionshistoriker med det antika Grekland i fokus, inte
minst i Greek Popular Religion från 1940. Med sin 1920-talsforskning,
krönt av Homer and Mycenae från 1933, hade han då redan öppnat
ett nytt rum i historien, den mykenska epokens.
2020. 48 s., häftad. isbn 978-91-7819-645-6. behovstryck.

per wästberg
Bo Grandien
Diktaren, reportern och forskaren Bo Grandien (1932–2014) har
av vännen Per Wästberg följts genom hela livet alltifrån ungdoms
åren. Wästbergs närgångna analys av Grandiens tre livsuppgifter
visar hur dessa korsbefruktar varandra. I boken tecknas ett porträtt
med färgstarka berättelser och humoristiska episoder från skär
gården och från de unglitterära kretsarna i 1950-talets Stockholm,
från resor och tidningsvärld. En rad brev från den gemensamme
vännen Tomas Tranströmer återges och bidrar till att nyansera
bilden av poeten.
2019. 444 s., hårdband. isbn 978-91-1-309668-1.
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Per Wästberg
Axel Hirsch – folkbildare och filantrop
Axel Hirsch (1879–1967) var banbrytare inom fattigvården,
folkbildningspionjär och oavlönad socialarbetare. Men han var
även en kultiverad herre, bosatt på Östermalm, och tillhörde en
förmögen judisk Stockholmssläkt som hyste en rad färgstarka
gestalter. I hans liv fanns också en vänkrets av personer som var
tongivande på en rad samhälls- och kulturområden. I Per Wästbergs
personliga minnesteckning över en femtiofyra år äldre man ur
släktkretsen framträder en diskret nyckelfigur bakom bygget av
välfärdsstaten, en engagerad stockholmare, en aktiv verdandist och
socialliberal.
2002. 406 s., hårdband. isbn 978-91-1-301122-6.

Per Wästberg
Gustaf Adolf Lysholm – diktare, drömmare, servitör
Den idag alltför bortglömde Stockholmsskildraren Gustaf
Adolf Lysholm (1919–89) var en romantiker med osedvanlig
förmåga att levandegöra det förflutna. Han förblev den ensamme
flanören som skydde kulturvimmel och samtidsdebatt. Som
homosexuell kände han ett utanförskap och som eskapist och
idylliker mötte han ringa förståelse. Han försörjde sig livet
igenom som servitör, på Svenska Amerika Linien och på en rad
Stockholmsrestauranger. Utifrån en nära vänskap porträtterar Per
Wästberg ett förbisett diktaröde.
2013. 472 s., hårdband. isbn 978-91-1-305917-4.

PER WÄSTBERG
Utsikt från stol 12
Personligt och inträngande, med slående karakteristiker och
dråpliga detaljer, lyfter Per Wästberg i boken fram sina tolv
föregångare på stol 12, berömda såväl som mindre kända. Men
Utsikt från stol 12 bjuder också på närgångna och mestadels
kärleksfulla porträtt av författarens samtida akademikollegor, vilket
ger läsaren en inblick som aldrig förr bakom kulisserna i Börshuset.
En hoppfullt framåtblickande epilog efter Akademiens kris 2018
avslutar boken.
Utsikt från stol 12 är en hyllning till Svenska Akademien som
skapelse, fri institution och kulturfrämjande gemenskap.
2020. 439 s., hårdband. isbn 978-91-1-311601-3.
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e äldre volymerna av Svenska Akademiens handlingar rymmer
en skatt av biografiska och historiska skrifter, framför allt
minnesteckningar. För att göra dessa verk tillgängliga för en
bredare publik har Akademien beslutat återutge ett urval av dem i serien
Minnesbiblioteket. Redaktör för serien är Peter Englund.

Ingvar Andersson
Franz Berwald
Franz Berwald (1796–1868) är det svenska 1800-talets främste
tonsättare. Mest berömd har han blivit för sina symfonier
och sin kammarmusik, som även internationellt har rönt stor
uppskattning. Hans mångåriga strävan att göra sig ett namn
som operakompositör blev däremot inte lika framgångsrik.
Ingvar Andersson var historiker men också framstående
amatörmusiker. Denna minnesteckning, som utgavs första
gången i samband med 100-årsminnet av tonsättarens död,
är resultatet av författarens livslånga intresse för Berwald och
många års ingående studier och forskningar rörande dennes liv
och verk.
Inledning av Peter Englund.
2017. 302 s., mjukband. isbn 978-91-7353-880-0.

Per Daniel Amadeus Atterbom
Olof Rudbeck
I Olof Rudbeck d.ä. (1630–1702), naturforskare och fornforskare,
fann Per Daniel Amadeus Atterbom en av vårt lands största
poeter, en oförskräckt drömmare vars Atlantica han läste som
»en arkeologisk roman« av största lyriska halt. Hos Rudbeck
mötte han också en själsfrände; båda var ärrade kämpar från
vitterhetens slagfält. Atterboms minnesteckning över Rudbeck
präglas av inkännande förståelse för den man som fick uppleva
såväl berömmelse som förnedring. Själv tvekar Atterbom inte
om sitt domslut: till devis för sin minnesteckning sätter han
orden »I forskning vittfamnande, i dikt jättelik«.
Inledning av Lotta Lotass.
2013. 300 s., mjukband. isbn 978-91-7353-647-9.
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Bo Bergman
Hjalmar Söderberg
Bo Bergman var förenad med Hjalmar Söderberg (1869–1941)
i en livslång vänskap. Även som författare stod de varandra
nära i skildrandet av den mänskliga existensen som oavlåtligt
ödesbunden och styrd av tvingande makter. I den särpräglade
ensamhet som vidlådde dem båda blev de varandras ständiga
sällskap och litteraturen deras gemensamma tillflyktsort. När
Bo Bergman skriver om vännen Hjalmar Söderberg blir således
minnesteckningen en tillbakablick även på hans eget liv, och
en skildring av ett under många decennier obrutet samtal
färgat av vemod och ouppfylld längtan.
Inledning av Lotta Lotass.
2011. 150 s., mjukband. isbn 978-91-7353-457-4.

Bernhard von Beskow
En kedja av förblindelse och misstag. Historiska
anteckningar om Gustaf IV Adolfs tid
Bernhard von Beskow (1796–1868) var i 34 år Svenska
Akademiens ständige sekreterare och som sådan en av de lycko
sammaste. Att han också var en driven berättare märks inte
minst i denna skildring, byggd på egna och andras hågkomster,
av de omvälvande händelserna i Sverige 1808–09: förlusten av
Finland och statsvälvningen. Resultatet har blivit bland annat
ett antal effektfulla tablåer och en rad färgstarka personporträtt,
framför allt av dramats tre huvudaktörer: Gustaf IV Adolf,
Adlersparre och Adlercreutz.
Inledning av Peter Englund.
2009. 209 s., mjukband. isbn 978-91-7353-350-8.

Carl Wilhelm Böttiger
Dantestudier
Carl Wilhelm Böttiger (1807–78), poet, lingvist och litteratur
historiker, återvände ständigt till Dante och ägnade årtionden
åt studiet av dennes liv och verk, då särskilt Den gudomliga
komedin. 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.
Inledning av Lotta Lotass.
2016. 226 s., mjukband. isbn 978-91-7353-858-9.
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FREDRIk Böök
Viktor Rydberg
Fredrik Böök satte Viktor Rydberg (1828−95) högst bland alla
svenska författare, vilket kan ha varit ett skäl till att han dröjde
med att ta sig an denna minnesteckning. Ett annat skäl kan ha
varit hans ambition att inte bara beskriva Rydbergs liv och verk
på ett allmänt plan utan också göra rättvisa åt hans tankevärld
– filosofiskt, politiskt och religiöst. Följden blev att arbetet
inte var slutfört vid Bööks frånfälle 1961. När texten nu 60 år
senare publiceras för första gången framstår den som en både
inkännande och insiktsfull teckning av en pionjärgestalt inom
vår litteratur.
Inledning av Svante Nordin.
2022. 227 s., mjukband. isbn 978-91-1-312626-5.

KARL RAGNAR GIEROW
1914–1918 in memoriam
Karl Ragnar Gierow (1904–82) var författare, översättare och
teaterman. Från 1961 var han ledamot av Svenska Akademien,
1964–77 dess ständige sekreterare. I augusti 1934, tjugo år efter
första världskrigets utbrott, komponerade han ett hörspel för
Radioteatern. Det bestod av egenskrivna dikter, kronologiskt
ordnade citat samt faktauppgifter och ögonvittnesskildringar.
Vid tjugoårsminnet av krigets slut fyra år senare skrev Gierow
en pendang enligt samma princip, nu om 1918. Även den
framfördes i radion. Hörspelen, som utkom i bokform 1939,
ligger till grund för denna utgåva.
Inledning av Peter Englund.
2018. 166 s., mjukband. isbn 978-91-7353-989-0.

Karl Ragnar Gierow
Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz
I sin minnesteckning över Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz
(1754–1821) skildrar Karl Ragnar Gierow en gustaviansk
karriärists uppgång och fall. Clewberg var en mångsidigt
begåvad natur: bland annat framträdde han som talangfull
lyriker, var verksam som kunglig teaterchef, tillhörde samtliga
landets akademier, uppfann en optisk telegraf, införde
ångmaskinen i Sverige och anlade Eldkvarn i Stockholm.
Inledning av Peter Englund.
2008. 196 s., mjukband. isbn 978-91-7353-257-0.
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Per Hallström
Carl Snoilsky
Per Hallström kände sig som en främmande fågel i sin samtids
litterära och politiska klimat. Tillflykt fann han, redan från unga
år, i böckernas värld; då gärna i fjärran trakter och tider. I hans
minnesteckning över Carl Snoilsky (1841–1903) anar man att han
hos den stundtals vemodige greven funnit en nära valfrändskap.
Hallströms studie av Snoilskys liv och författarskap lämnar
således även inblickar i hans egen diktarvärld.
Inledning av Lotta Lotass.
2010. 208 s., mjukband. isbn 978-91-7353-385-0.

Ragnar Josephson
Carl August Ehrensvärd
Carl August Ehrensvärd (1745–1800) var ständigt upptagen av
frågor kring hur världen kan och bör gestaltas. Ordningen
och den harmoniska fulländningen framstod för honom som
den sanna konstens eviga och enda grund. En av sina främsta
uttolkare fick han i konsthistorikern Ragnar Josephson, som
i sin minnesteckning, först publicerad 1961, sorgfälligt följer
Ehrensvärd genom dennes livslånga strävan att finna skönhetens formel.
Inledning av Lotta Lotass.
2014. 300 s., mjukband. isbn 978-91-7353-682-0.

STEN LINDROTH
Magnus Gabriel von Block
Sten Lindroth (1914–80) är en av den svenska idé- och lärdoms
historiens mest inflytelserika personer. En ovanlig förening av
djup lärdom och stilistisk förmåga går i dagen i allt han skrev,
bland annat i hans bekanta Svensk lärdomshistoria, men även
i denna livliga biografi över läkaren och polyhistorn Magnus
Gabriel von Block (1669–1722). Denne numera glömde man var
med sitt mod, sin kunskap och sin aldrig sinande stridbarhet en
viktig gestalt i den svenska förupplysningen, alltid beredd att ta
strid mot vidskepelser och farliga missförstånd.
Inledning av Peter Englund.
2020. 162 s., mjukband. isbn 978-91-2717-021-6.
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Erik Lönnroth
Den stora rollen. Kung Gustaf III
spelad av honom själv
Denna bok innebär en nytolkning av en välkänd och
kontroversiell monarks personlighet. Avsikten är att följa,
beskriva och bedöma det som Gustaf III uppfattade som
det centrala i förverkligandet av kungarollen när det gällde
regerande, storpolitik och krigföring. Erik Lönnroths bok
betecknas av många historiker som den i särklass bästa
biografi som skrivits över denna det slutande 1700-talets
centralgestalt i Sverige.
Inledning av Peter Englund.
2008. 459 s., mjukband. isbn 978-91-7353-266-2.

bertil malmberg
Edvard Bäckström
Mellan Edvard Bäckström (1841–86) och hans minnestecknare
Bertil Malmberg (1889–1958) låg inte bara ett halvsekel utan
även stora omvälvningar – Strindberg och Ibsen, modernismen,
två världskrig, sexuell frigörelse – som enbart Malmberg kunde
bevittna och delta i. Bäckström däremot virvlade bort i den
avklingande efterromantikens kölvatten, »ett flyende fenomen,
som upplöstes till ingenting med aftonrodnaden av en kraftlös
tid«. Men hos Fröding, Heidenstam och Levertin spåras hans
tonfall. Han spelade upp ouvertyren till en ny epok.
Inledning av Per Wästberg.
2019. 208 s., mjukband. isbn 978-91-7811-024-7.

Minnet av företrädaren.
Aderton inträdestal i Svenska Akademien
Varje nyinvald ledamot av Svenska Akademien har vid sitt
inträde hållit ett tal över sin företrädare. I Minnet av företrädaren
har samlats arton inträdestal vilka tillsammans sträcker sig över
nästan etthundraåttio år. Talen ger en bild av hur nyinvalda
ledamöter genom tiderna har valt att förhålla sig till sina före
trädare och hur inträdestalets retorik har utvecklats genom
Akademiens och den svenska talekonstens historia. De kan
också läsas som en samling essäer där några av vårt lands
främsta skribenter har porträtterat varandra – och i många
fall indirekt även sig själva.
I urval och med inledningar och förklaringar av
Lotta Lotass och Bo Svensén.
2012. 422 s., mjukband. isbn 978-91-7353-551-9.

32

33

Om det sköna. Konstfilosofiska studier
av tre akademiledamöter
Till 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. Skärskådandet av snillet och
smaken har, av flera av Akademiens ledamöter, skett mot
bakgrund av 1700-talets omvälvningar inom konstfilosofin
och den moderna estetikens upprinnelse. I boken Om det
sköna presenteras tre ledamöters studier av snillets och
smakens och därmed också av konstens och skönhetens
själva betingelser.
Inledning av Lotta Lotass.
2015. 156 s., mjukband. isbn 978-91-7353-792-6.
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ftersom Svenska Akademien är föremål för så stort intresse
från allmänhetens sida ingår som ett viktigt moment i dess
verksamhet att tillhandahålla information om sig själv, inte
minst i bokform.

FREDRIC BEDOIRE
Börshuset. Från rådhus till hemvist för
Svenska Akademien
Börshuset vid Stortorget i Stockholm uppfördes 1768–78
efter ritningar av Erik Palmstedt, en av det svenska
1700-talets främsta arkitekter. I Stora Börssalen instiftades
Svenska Akademien 1786, där hålls sedan dess den årliga
högtidssammankomsten, och för jämnt 100 år sedan kunde
Akademien tack vare en donation inrätta sin ordinarie
verksamhet i husets övervåning. Fredric Bedoires initierade
och färgstarka exposé låter läsaren följa byggnadens
och platsens mångskiftande historia, från det medeltida
rådhusets tid till idag. Boken är rikt illustrerad.
2021. 334 s., hårdband. isbn 978-91-986248-8-5.
distr.: bokförlaget langenskiöld.

Helena Paulin-Strömberg
& Carl Otto Werkelid
Akademien sammanträder!
Ett år med De Aderton
Titeln Akademien sammanträder! syftar på öppningsorden vid de återkommande sammankomsterna
med De Aderton. Detta kan tyckas ålderdomligt,
men Svenska Akademien, grundad 1786, är i högsta
grad levande och i arbete. En fotograf och en författare
ger i bild och text inblickar i arbetsåret vid Svenska
Akademien – en unik skildring av dess inre liv, både
i vardag och fest. Samtidigt får vi återblickar på
Akademiens långa och märkliga historia alltifrån
dess tillkomst i grundaren Gustaf III:s 1700-tal.
2012. 204 s., hårdband. isbn 978-91-7353-460-4.

(Finns även utgiven på engelska, se s. 43.)
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Henrik Schück
Anteckningar till Svenska Akademiens historia
1883–1912
I anslutning till Svenska Akademiens 150-årsjubileum 1936
författade Henrik Schück en omfattande framställning av
Akademiens historia. Skildringen är mycket utförlig fram till
100-årsjubileet 1886, medan de följande femtio åren behandlas
kortfattat. Schück skrev också en fortsättning, som ingående
skildrar perioden 1883–1912. Men eftersom den behandlade
personer som ännu var i livet ansåg han att den inte borde
tryckas. Så skedde inte heller. Men sedan nästan hundra år
förflutit efter de händelser som skildras där beslöt Akademien
med tanke på materialets värde att det skulle publiceras.
Utgiven av Bo Svensén.
1999. 228 + 279 + 138 + 214 + 247 s. i en volym, hårdband.
isbn 978-91-1-300743-4.

Stadgar för Svenska Akademien
En textkritisk edition av stadgarna i deras ursprungliga skick,
med inledning om textläget, språkliga och innehållsliga
förklaringar samt anmärkningar rörande de olika bestäm
melsernas tillämpning.
Utgiven av Sture Allén.
2012. andra upplagan. 52 s., häftad. isbn 978-91-7437-536-7.
behovstryck.

bO SVENSÉN
De Aderton. Svenska Akademiens ledamöter
genom tiderna
De Aderton är en biografisk uppslagsbok över Svenska
Akademiens sammanlagt 200 ledamöter från instiftandet 1786
till våra dagar. Biografierna, som åtföljs av porträttbilder, är
grupperade i stolsordning, och ett alfabetiskt ledamotsregister
gör boken lättare att hitta i. En inledande historisk översikt
redovisar generella drag och utvecklingslinjer i Akademiens
sammansättning genom åren.
De Aderton, som nu utkommer i sin tredje upplaga, har inte
bara utvidgats med biografier över nytillkomna ledamöter utan
också uppdaterats med avseende på den inledande översikten.
2021. tredje upplagan. 285 s., mjukband. isbn 978-91-1-311944-1.
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Bo SvEnSén
En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla
biblioteks öden och äventyr
Det är inte många som känner till att Svenska Akademien
under 1800-talet var ägare till ett stort och värdefullt bibliotek
som var resultatet av två bokdonationer, den ena 1804 och
den andra 1851. Med tiden visade det sig dock att biblioteket
inte var till någon större nytta för Akademien, varför det
avvecklades etappvis under seklets sista decennier. Historien
om bibliotekets väg från den första donationen till den
slutliga upplösningen, som här berättas för första gången,
utgör en slående illustration till ordspråket »Böcker har sina
öden«.
2015. 72 s., häftad. isbn 978-91-7609-872-1. behovstryck.

Bo SvEnSén
Snille och smak. Svenska Akademien förr och nu
Snille och smak speglar Svenska Akademien i dess roll som
fristående kulturinstitution, både från historisk synpunkt
och i modernt perspektiv. Efter en allmän historisk översikt fokuserar boken på Akademiens tre centrala arbetsfält
– svenska språket, svenska litteraturen och Nobelpriset i litteratur – för att till sist ge läsaren en inblick i Akademiens nutida organisation och verksamhet. Boken, som först utkom
1998, har nu blivit väsentligt uppdaterad när det gäller såväl
innehållet som bildmaterialet och den grafiska formen.
2015. 250 s., mjukband. isbn 978-91-1-307098-8.

Bo Svensén
Svenska Akademiens jetonger och medaljer
Svenska Akademien har genom åren låtit prägla ett stort
antal medaljer, av vilka de årliga minnespenningarna utgör
det övervägande flertalet. Minnespenningarna har tidigare
behandlats i en särskild monografi (Ärans och minnets
valuta, se s. 37). Denna bok tar sikte på Akademiens övriga
medaljutgivning: sammanträdesjetonger, prismedaljer,
jubileumsmedaljer och hyllningsmedaljer. Syftet har varit
att inte bara ge en formell beskrivning av varje medalj utan
också tillgodose den kulturhistoriska aspekten genom att
skildra de närmare omständigheterna kring medaljernas
tillkomst och användning.
2013. 113 s., häftad. isbn 978-91-1-305522-0.
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Bo Svensén
Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens
minnespenningar 1786–2009
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den
20 december presenteras varje år en silvermedalj, den s.k.
minnespenningen, som är ägnad en bemärkt svensk i det
förgångna, någon vars insats Akademien har velat lyfta
fram: en statsman, en fältherre, en lärd, en konstnär,
en diktare. Denna bok erbjuder den första utförliga
beskrivningen av samtliga minnespenningar som Svenska
Akademien årligen har utgivit under två och ett kvarts
sekel. En utförlig inledning till boken redogör för den
historiska bakgrunden och de förändringar till form och
innehåll som minnespenningarna med åren har undergått.
2010. xlv + 488 s., hårdband. isbn 978-91-1-302977-1.

Svenska Akademiens handlingar
Skriftserien Svenska Akademiens handlingar (SAH) har utgivits
ända sedan Akademiens instiftelse 1786. De flesta volymerna
är »årsböcker«, som innehåller tal och texter från Akademiens
årliga högtidssammankomst (inklusive nyinvalda ledamöters
inträdestal), tal och texter från andra offentliga evenemang
i Akademiens regi, Akademiens minnesteckningar, texter
som upplästs vid Akademiens enskilda sammankomster samt
utgåvor av dokument i Akademiens arkiv.

Inträdestal i Svenska Akademien
Varje inträdestal i Akademien utges separat i en särskild
serie efter att det har hållits.
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N

obelpriset i litteratur är den internationellt mest uppmärk
sammade företeelsen i svensk kultur. Arbetet med att utse
mottagare av priset är en av Svenska Akademiens viktigaste
uppgifter, och varje prisbeslut föregås av spekulationer och följs av
kommentarer, inte sällan på högsta politiska nivå.

Sture Allén & Kjell Espmark
Nobelpriset i litteratur. En introduktion
Denna introduktion till Svenska Akademiens arbete med
Nobelpriset består av två avsnitt. Det första behandlar Alfred
Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid
valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen
och övriga Nobelevenemang. Temat för det andra avsnittet är
värderingarnas historia, dvs. hur kriterierna för Akademiens
bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder.
Boken avslutas med en fullständig pristagarförteckning, med
Akademiens prismotiveringar.
2014. tredje upplagan. 72 s., häftad. isbn 978-91-1-306662-2.

(Finns även utgiven på ett flertal främmande språk, se s. 44.)

KJELL ESPMARK
Nobelpriset i litteratur – ett nytt sekel
Kjell Espmark, ledamot av Svenska Akademien sedan 1981 och
under åren 1987–2004 ordförande för dess Nobelkommitté,
har en oöverträffad inblick i – och kunskap om – det litterära
Nobelpriset. Detta har tidigare kommit till uttryck i hans
Litteraturpriset. Hundra år med Nobels uppdrag (2001), till
vilken föreliggande skrift utgör en fortsättning. Här kan man
bland annat läsa om de senaste decenniernas vidgade bevakningsfält, Nobelkommitténs förändrade arbetsformer samt
det lyckligaste pristagarvalet genom alla tider.
2021. 50 s., häftad. isbn 978-91-8020-526-9. behovstryck.

(Finns även utgiven på engelska, se s. 43.)
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Nobelpriset i litteratur. Nomineringar
och utlåtanden 1901–1950. I–II
Arbetet med Nobelpriset i litteratur är en av Svenska
Akademiens viktigaste uppgifter. Denna utgåva omfattar
listorna över föreslagna kandidater och Nobelkommitténs
utlåtanden för åren 1901–1950. Man får här för varje år veta
vem som föreslog vem, vad de sakkunniga ansåg om de
föreslagna, hur dessa bedömdes av Nobelkommittén och
hur kommittén kom fram till sin slutliga rekommendation.
En utförlig inledning orienterar om Nobels testamente, om
de bestämmelser som styr Akademiens arbete med priset,
om Nobelkommitténs arbetssätt och om utlåtandenas
utformning och innehåll under olika perioder.
Utgiven av Bo Svensén.
2001. del i (1901–1920): xliii + 489 s. del ii (1921–1950): 529 s.,
hårdband. isbn 978-91-1-301007-6.

böcker om nobelpriset i litteratur

nobelbiblioteket

Nobelbiblioteket

S

venska akademiens nobelbibliotek, inrättat 1901,
har som sin främsta uppgift att bistå Nobelkom
mittén i dess arbete men bedriver också utåtriktad
verksamhet av olika slag. I denna avdelning presenteras
därför inte bara böcker om Nobelbiblioteket utan också
böcker utgivna av Nobelbiblioteket.
jonas ellerström
James Joyce och språken
James Joyce hävdade att hans verk skulle hålla uttolkarna syssel
satta i sekler. Det mesta tyder på att han hade rätt. Till uttolk
ningens konst hör i högsta grad översättning. I den här boken
presenteras den danske Joycekännaren John Svendsens samling
av översättningar av Ulysses och Finnegans Wake, sammanlagt ett
fyrtiotal utgåvor på närmare tjugo språk. Samlingen, som genom
en donation har tillfallit Nobelbiblioteket, ger möjlighet att
studera hur Joyces två främsta verk tagits emot och spritts över
världen.
2018. 49 s., häftad. isbn 978-91-7773-899-2. behovstryck.

Jonas Ellerström
Rainer Maria Rilke och James Joyce. Två special
samlingar i Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Två av Nobelbibliotekets fåtaliga specialsamlingar presenteras
i denna skrift. Båda samlingarna innehåller ett antal intressanta
originalutgåvor, men det är ändå helheterna i samlingarna som
gör dem spännande. Ett par av modernismens portalgestalter
får fasetter lagda till sina verks historia genom de böcker som
konstnären Tora Vega Holmström och departementssekreteraren
och kritikern Gösta Forsström samlade under sina liv.
2014. 48 s., häftad. isbn 978-91-7609-187-6. behovstryck.

olof kåhrStröm
Nobelbibliotekets äldre boksamling. Några nedslag
i Palmstedtsalens bokskåp
Vid sidan av resterna av det bibliotek Svenska Akademien innehade under 1800-talet inrymmer Palmstedtsalen i Börshusets
källare det som brukar benämnas Nobelbibliotekets äldre bok
samling. Den består i huvudsak av 1700-talslitteratur, men där
ingår även böcker från 1600-talet och något enstaka 1500-talsverk.
Ett stort intresse för svensk dramatisk litteratur är tydligt, men
även andra språk är representerade. Samlingen omfattar vitterhet,
språkvetenskap, litteraturhistoria, filosofi och historia.
2015. 58 s., häftad. isbn 978-91-7609-675-8. behovstryck.
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ERIK LINDEGREN
mannen utan väg
Med författarens egna kommentarer utgiven av Jonas
Ellerström och med förord av Magnus Halldin.
Erik Lindegrens mannen utan väg utkom 1942. Dess 40
»sprängda sonetter« förbryllade även hans författarvänner,
men få modernistiska diktsamlingar har haft starkare
långtidsverkan. Den yngre poeten Axel Liffner sökte upp
Lindegren och fick under en kvälls samvaro förklaringar
till ett antal ställen, som Lindegren själv skrev ner i hans
exemplar (nu i Nobelbiblioteket). I denna nyutgåva, med
inledning och kommentarer av Jonas Ellerström, publiceras
de för första gången.
2020. 106 s., häftad. isbn 978-91-7819-732-3. behovstryck.

Om läsning och omläsning. Betraktelser vid ett
symposium arrangerat av Svenska Akademien
Vid ett symposium hösten 2013, initierat av priskommittéerna
för Svenska Akademiens bibliotekariepris och svensklärarpris,
diskuterades olika sätt att läsa och förmedla skönlitteratur och
om skönlitteraturens ställning i skolorna och på biblioteken.
Tolv av de till symposiet inbjudna deltagarna bidrar i Om läsning
och omläsning med uppsatser som ansluter till diskussionen.
Redaktör: Lars Rydquist.
2015. 144 s., häftad. isbn 978-91-1-307258-6.

Det sköna med skönlitteraturen
Svenska Akademiens Nobelbibliotek har under de
senaste tjugo åren arrangerat föreläsningar om modern
skönlitteratur under denna titel. Hittills har tre antologier innehållande sådana föreläsningar publicerats.
Redaktör: Lars Rydquist.
Det sköna med skönlitteraturen
2009. 198 s., häftad. isbn 978-91-1-302671-8.

Det sköna med skönlitteraturen 2
2012. 184 s., häftad. isbn 978-91-1-304605-1.

Det sköna med skönlitteraturen 3
2013. 192 s., häftad. isbn 978-91-1-305680-7.
de tre delarna finns även i box: isbn 978-91-1-305938-9.
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Övrig utgivning
En bro av poesi
Idé och urval: Ann Boglind och Anna Nordlund.
I denna nyskapande antologi för barn i lågstadieåldern får
60 dikter ur den svenska poesiskatten, från 1600-talet till våra
dagar, möta 15 nutida svenska illustratörer. Dikturvalet följer
årets växlingar från skolstarten till sommaren, samtidigt som de
enskilda dikterna kan ta upp i stort sett vilka teman som helst:
fotboll, mat, naturen, kärlek, rädsla, döden, livet. Tillsammans
ger dikter och bilder en upplevelse som väcker nya tankar, ger
upphov till samtal och öppnar upp helt nya världar.
Boken har tagits fram i samarbete med En bok för alla,
Skolverket och Läsrörelsen. Den har tryckts i totalt 250 000 ex.
och delas ut till landets alla sexåringar i början av hösten
2021, dessutom skänks ett antal exemplar till varje skola med
förskoleklass.
2021. 124 s., hårdband. isbn 978-91-7221-855-0.
distr.: en bok för alla.

urSula SjöBErG & InGrId SjöStröm
Masreliezrummen. En köpmans våning
i Gamla stan
Louis Masreliez är känd som mästaren till den utsökta
nyklassicistiska inredningsstil som utmärkte Gustaf III:s tid
och som främst kan beundras i kungens paviljong på Haga
och i andra kungliga inredningar. Masreliez utförde även
ett fåtal uppdrag för välbeställda privatpersoner. Han var
bland annat ansvarig för gestaltningen av en elegant trerummare i Gamla stan i nuvarande kanslihuskvarteret,
en våning som här beskrivs av två konsthistoriker.
2015. 156 s., mjukband. isbn 978-91-1-307099-5.

NANNA STEFANIA HERMANSSON
Nordiska samtal 1944–1955
Systrarna Vera Oldberg (1896−1969) och Greta Oldberg
(1892−1982) ivrade för nordiskt samarbete. De sammankallade
mellan 1944 och 1955 personer från de nordiska länderna till
diskussioner, huvudsakligen i sitt hem i Stockholm. De kontakter
de båda systrarna trots krigstillståndet lyckades etablera är
häpnadsväckande. Än idag möjliggör Vera och Greta Oldbergs
stiftelse årligen för en stipendiat från något annat nordiskt land
att bedriva forskning i Sverige. Enligt stiftelsens stadgar skall en
av styrelseledamöterna utses av Svenska Akademien.
2022. 127 s., häftad. isbn 978-91-7611-707-1. behovstryck.
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Books in other languages
KJELL ESPMARK
The Nobel Prize in Literature – a New Century
Kjell Espmark, member of the Swedish Academy since 1981 and
chairman of the Nobel Committee during the years 1987–2004,
has an unsurpassed insight into – and knowledge about – the
Nobel Prize in Literature. This fact was already established in his
book The Nobel Prize in Literature. A Study of the Criteria behind
the Choices (1991) to which the present book is a continuation.
In it one may read about the extension of the literary coverage
during recent decades, the changes in the work forms of the
Nobel Committee and the author’s own all-time favourite
choice of laureate.
Translated from the Swedish by Robin Fulton Macpherson.
2021. 50 pp., paperback. isbn 978-91-8020-766-9. PRINT ON DEMAND.

Helena Paulin-Strömberg (photography)
& Carl Otto Werkelid (text)
The Swedish Academy – A Year Behind the Scenes
The Swedish Academy – A Year Behind the Scenes takes us into
the world of an institution that was founded in 1786 but is still
extremely alive and active today. A photographer and a writer
provide insights into the Academy’s working year – a unique
account of what goes on within its walls, from the daily tasks to
the ceremonial occasions. We also look back to the Academy’s
long and remarkable history since it came into being in the
eighteenth century, in the reign of its founder, King Gustaf III.
Translated from the Swedish by Sara Death.
2013. 204 pp., hardback. isbn 978-91-7353-635-6.

Bo Svensén
The Swedish Academy and the Nobel Prize
in Literature
The Swedish Academy has gained worldwide recognition
through its annual awarding of the Nobel Prize in Literature,
first presented in 1901. But the Academy has a far longer history:
it was founded in 1786 by King Gustaf III to promote Swedish
language and literature – still its main purpose. This booklet
provides a condensed review of the Academy’s history and
current activities. A special section deals with the Nobel Prize in
Literature: the background, the formal rules for the Academy’s
work on the prize and the evolution of the criteria for the
assessment of candidates throughout the years.
Translated from the Swedish by Kim Loughran.
2011. 2nd edn. 87 pp., paperback. isbn 978-91-1-303056-2.
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Sture Allén & Kjell Espmark
The Nobel Prize in Literature. An introduction
The Nobel Prize in Literature is the internationally most noticed
manifestation of Swedish culture. In this introduction to the
Swedish Academy’s work on the prize, the first section deals with
Alfred Nobel’s will, the statutes of the Nobel Foundation, the
procedure for the choice of laureate, the prize citations and the
award ceremony. The theme of the second section is the history
of the evaluations, i.e. the development of the criteria for the
Academy’s assessment of candidates throughout different periods.
There is also a complete listing of all the Nobel laureates, with
prize citations. Translated by Erik Frykman.
2014. 3rd edn. 72 pp., paperback. isbn 978-91-1-306663-9.

El Premio Nobel de Literatura. Una presentación
Traducción de Sergio Infante.

2007. 72 pp. isbn 978-91-7227-494-5.

Le Prix Nobel de littérature. Une introduction
Traduit du suédois en français par Françoise Sule.
2008. 72 pp. isbn 978-91-7227-606-2.

Nobelevskaja premija po literature

Perevod so sjvedskogo Jeleny Bal’zamo, Tatiany Dobronitskoj
i Bengta Jangfeldta.
2009. 76 pp. isbn 978-91-7227-605-5.

Der Nobelpreis für Literatur. Eine Einführung
Aus dem Schwedischen von Frank-Michael Kirsch.
2011. 76 pp. isbn 978-91-1-303057-9.

诺贝尔文学奖：导论 (Chinese edition)
Translated by Maiping Chen.
2015. 76 pp. isbn 978-91-1-307251-7.
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Om Svenska Akademien
Svenska Akademien är en fristående kulturinstitution grundad 1786
av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen.
Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.
Akademiens stadgar, som till stor del har skrivits av Gustaf III själv,
påminner mycket om reglerna för Franska Akademien. Den främsta
uppgiften skulle vara att arbeta på svenska språkets »renhet, styrka och
höghet«, dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anseende. För att uppnå
det målet skulle Akademien bland annat utarbeta en ordbok och en
grammatik. Dessutom skulle den anordna årliga tävlingar i vältalighet
och skaldekonst över uppgivna ämnen.
Men Gustaf III hade även ett patriotiskt syfte med Svenska Akade
mien. Varje år skulle man prägla en minnespenning och författa en
minnesteckning över en framstående svensk i gångna tider. Vidare
skulle Akademiens årliga högtidsdag firas den 20 december, årsdagen
av Gustav II Adolfs födelse.
Akademien fick valspråket Snille och smak. Dessa ord hade vid den
tiden en något annan innebörd än nu: snille betydde ungefär ’talang’,
’begåvning’, och smak stod närmast för ett slags finare estetisk uppfatt
nings- och omdömesförmåga.
*
Under sin långa historia har Svenska Akademien genomgått skiftande
öden. Den har haft glansperioder och tider av nedgång; den har mötts
av respekt men även utsatts för kritik. Idag är Akademien en i högsta
grad levande och mångsidigt verksam institution, som både vårdar arvet
från det förgångna och är öppen för nya strömningar i tiden.
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