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bokklubb för teologi & andlig läsning med angränsande kulturhistoria , filosofi & skönlitteratur

• BOKREA 2017 •
dietz lange
nathan söderblom och hans tid
Nathan Söderblom (1866–1931) var under 1900-talets tre första decennier en av
Västerlandets mest fascinerande och inflytelserika gestalter. Han kom att inleda
en ny tid i kyrkornas förhållande till varandra genom det ekumeniska mötet
i Stockholm 1925. För sitt arbete för fred och humanitär hjälp tilldelades han
Nobels fredspris 1930. Detta är den första genomgripande biografi som skrivits
om Nathan Söderblom. Hans livsverk inordnas i sin tids vetenskapliga och
allmänkulturella diskussionsläge. Resultatet är en levande bild av hela denna
brytningstid, som den framträdde för hans vakna blick.
Inb 504 s / Artos / 425:-, REAPRIS 98:-

gunnar weman henry weman

Domkyrkoorganist och
körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält
Henry Weman blev under sina många år som
domkyrkoorganist i Uppsala domkyrka en central gestalt i Uppsalas musikliv.
Förutom organist var han körledare, sånganförare, debattör, organisatör, inspira
tör. Sin aktiva tid avslutade han med ett antal resor till främst södra Afrika för att
där inspirera kyrkorna att använda sig av sin egen folkmusik i gudstjänsten. Mot
bakgrund av artiklar och brev möter vi här ett intensivt samtal om vad kyrko
musiken och körsången har att ge i spänningen mellan tradition och förnyelse.
Inb 305 s, ill i sv/v / Artos /
380:-, REAPRIS 98:-

åsa hagberg
maria, en livsberättelse
Maria är inte bara en del av julens evangelium. Hon har varit med hela vägen, ge
nom alla de stora händelser som är grunden för vår kyrka och tro. Att följa hennes
livsberättelse blir en väg genom evangeliet, att se och förstå med den blick som
bara den kan ha som varit med från början. I
hennes fotspår tydliggörs den röda tråd som går
från högtid till högtid. Det är den vandringen
författaren vill finna.
Danskt band 168 s / Artos /
266:-, REAPRIS 68:-

per beskow Helgonen

– hjältar, martyrer, heliga dårar och andra
Här möter vi för första gången på svenska en utförlig beskrivning av helgonen
som, så långt som möjligt, ger en realistisk bild av deras olika personligheter
och skiftande öden där det mer anekdotiska och legendartade har tonats ner.
Helgonens betydelse i det europeiska folkmedvetandet och i den västerländska
konsten går inte att överskatta. Därför vänder sig den här boken till alla som
vill få kunskap om vår historia. I alla tider har de varit kyrkans hjältar och
förebilder. Per Beskow var docent i kyrkohistoria.
Inb 400 s / Artos / rikt ill i färg, 371:-, REAPRIS 98:-

• BOKREA 2017 •
wilfrid stinissen
låt oss ses i din skönhet

Kommentar till Johannes av Korsets dikt »Andlig sång«
På sitt sedvanligt ödmjuka och samtidigt kraftfulla sätt förmedlar Wilfrid Stinis
sen central undervisning både om den kristna mystikens teologi och andliga
vägledning. Andlig sång är Johannes av Korsets mest berömda och mest repre
sentativa verk; det är med det hans karriär som författare börjar och praktiskt
taget också slutar. Här finner vi en syntes av hela den andliga vägen, från början
ända till dess höjdpunkt i det mystiska bröllopet, och dessutom en skildring av
det lyckliga liv Brudgummen och bruden lever tillsammans efter att de definitivt
förenats. Ingen kan gå miste om den entusiasm som genomsyrar denna bok. Den
är verkligen en »sång«.
Inb 302 s / Artos / 347:-, REAPRIS 98:-

olle madeland
peter lorenz sellergren

En småländsk väckelsepräst
Peter Lorenz Sellergren (1768–1843) är en central gestalt i 1800-talets väckelse
historia i södra Sverige. Hans dramatiska liv, som omfattar berättelsen om en
djupt förfallen prästs förvandling till en väckelsepräst »av Guds nåde«, förvånade
hans samtid och väcker intresse också i vår egen tid. Prosten teol. lic. Olle
Madeland har växt upp i den sellergrenska väckelsens kraftfält. Detta har
inspirerat honom att skriva denna bok om Sellergrens andliga utveckling och
omfattningen av hans själavård. Bokens innehåll torde beröra både den teologiskt
intresserade läsaren och den som helt enkelt vill veta mer om Sellergren, prästen
som fick namnet »kyrkofadern i kaplansstugan«.
Danskt band 300 s / Artos / 338:-, REAPRIS 98:-

Christina Lundström (Red.)
AMOR MEUS CRUCIFIXUS EST
Under drygt ett år har ikonografen Christina Lundströms ikontriptyk Amor Meus
Crucifixus Est pilgrimsvandrat i församlingar runt om i Sverige. Det har blivit
möten med Birgitta som berört på djupet och som på ett överraskande sätt trängt
rakt in i våra liv och vår vardag. Boken ger plats åt många röster som vill berätta
om mötet med ikonerna. Det är Martin Lönnebo, Ylva Eggehorn och Anders
Arborelius, men också lekmän, präster och församlingsbor i de församlingar som
fått besök av pilgrimstriptyken. Det är reflektioner och vittnesbörd som öppnar,
berör och fördjupar den korsfästa kärlekens betydelse för oss idag.
Inb 146 s / Artos / rikt illustrerad i färg,
297:-, REAPRIS 68:-

anders piltz m.fl
vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada
budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade sam
hälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken
handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar
om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för
handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från
Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Hft 174 s / Artos / 248:-, REAPRIS 68:-

böcker för
reformationsminnet 2017
mer information på
www.artos.se

FRÅN KONFLIKT TILL GEMENSKAP
Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av
reformationsminnet 2017
Hft 88 s / Artos / 180:-, medlemspris 125:-

Fredrik heiding s.j.
& magnus nyman (red.)
DOFTEN AV RYKANDE VEKAR

– Reformationen ur folkets perspektiv
Dansk band 443 s / Artos / Rikt ill i färg och sv/v, 342:-,
medlemspris 235:-

Peter Halldorf
ATT ÄLSKA SIN NÄSTAS KYRKA
SOM SIN EGEN

Manifest för kristen enhet och ett ekumeniskt
perspektiv på Petrusämbetet
Dansk band 80 s / Artos / 180:-, medlemspris 125:-

Birgit stolt
MARTIN LUTHER

Människohjärtat och Bibeln
Danskt band 205 s / Artos / 285:-, medlemspris 198:-

Birgit stolt
luther själv

Hjärtats och glädjens teolog
Danskt band 217 s / Artos / 285:-, medlemspris 198:-

carl axel aurelius
luther i sverige

Den svenska Lutherbilden under fyra sekler
Danskt band 254 s / Artos / 285:-, medlemspris 198:-

christian braw
för kristi ära

Hjärtat i Augsburgska bekännelsen
Danskt band 104 s / Artos / Ill i sv/v, 190:-,
medlemspris 132:-

olof brandt korset och kapitälet

De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten
Vad avgör hur en kyrka ser ut? Beror det på gudstjänst, teologi eller samtida
kultur? För att gå till botten med vad som gör en kyrka till en kyrka måste man
gå tillbaka till den tidigkristna arkitekturen. Hur gick det till när man för första
gången byggde kyrkor som såg ut som kyrkor? I den här boken berättar förfat
taren om hur de kristna använde och till viss del anpassade monumentalbygg
nader för sin gudstjänst, en gudstjänst som inte tycks ha avgjort byggnadens
form. Boken är en unik framställning på svenska av tidigkristen arkitektur. Olof
Brandt är verksam vid Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana i Rom.
Dansk band 142 s / Artos / rikt ill i färg och sv/v / 285:-, medlemspris 190:-

utkommer 9 mars – går att beställa nu
LarsOlov Eriksson
och Torbjörn Larspers (Red.)
CARL OLOF ROSENIUS

Teolog, författare, själavårdare
Carl Olof Rosenius (1816–1868) anses som en av Sveriges mest betydande
lekmannapredikanter. Med anledning av 200-årsminnet av hans födelse hölls
2016 ett symposium på Johannelunds teologiska högskola. Föredragen från detta
symposium har samlats i den här boken. I bidragen belyses olika aspekter av hans
verksamhet: Luthertolkaren, bibelutläggaren, missionsmannen och själavårdaren.
I ett par artiklar ges bilder av den miljö där han framför allt var verksam och den
tidshistoriska ramen för hans arbete tydliggörs. För att komplettera bilden av
Rosenius betydelse finns artiklar om hans inflytande i USA, Danmark, Finland
och Norge. Och till sist vänds blicken till nutid och framtid. Rosenius förkunnelse
är fortfarande aktuell och det finns mer att lära om och av honom.
Dansk band 250 s / Artos / 304:-, medlemspris 210:-

magnus malm Samtidigt …

Berättelsen om hur Gud blev människa och vad det har med oss att göra
Är det säkert att andlighet är en hjälp för att hitta oss själva? Kan den inte
lika gärna bli en flykt för den som av olika skäl inte står ut med sig själv? Vad
innebär egentligen den kristna bekännelsen att »Jesus Kristus är sann Gud och
sann människa«?
Med sedvanlig skärpa tar Magnus Malm med oss på en resa genom samtids
kulturen, psykologiska erfarenheter, kyrkans historia och de bibliska berättel
serna. Det är inte uteslutet att läsaren finner insikt, tröst och mod i sin tro. Som
vanligt är utgångspunkten för Magnus Malm inte teoretiska funderingar utan
aktuella frågor och ämnen.
Detta är hans elfte bok. De senaste titlarna är Kännetecken och Som om Gud
inte finns (Artos).
Dansk band 297 s / Artos / 342:-, medlemspris 235:-

eva consioe gud i verkligheten

Möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola
Var kan den moderna människan finna bärande skäl för sin tro? Här inbjuder
journalisten och prästen Eva Cronsioe den katolske mystikern och ordensgrun
daren Ignatius av Loyola, teologen och kväkaren Emilia Fogelklou och den
lutherske religionsfilosofen och etikern K E Lögstrup till ett samtal. I mötet
mellan deras livserfarenheter och sätt att förstå den kristna tron öppnar sig ett
landskap, där vägen leder bort från debatternas polariserande utsiktspunkter
och rakt in i den vardagliga verklighet vi alla lever i. Hon undviker de låsta
positioner som så ofta leder till att man etiketteras som antingen »liberal« eller
»traditionalistisk«, och skriver levande, personligt och stundom rörande om en
annan öppen hållning. Eva Cronsioe är präst i Svenska kyrkan, med en mång
årig yrkesverksamhet som journalist och tv-producent bakom sig.
Dansk band 200 s / Artos / 304:-, medlemspris 210:-

Uppdaterad och språkligt reviderad upplaga
gösta hagelin Alla tiders Rom
Guideboken för den som vill veta mer om den eviga staden Rom. Den skiljer sig
från andra guideböcker genom sina många utförliga och livliga presentationer av
miljöer och människor. Här står kunskapen om antikens monument, renässansens
konst och de många kyrkorna i centrum. Det är en bok full av klassisk bildning som
berikar läsaren, inte bara på plats i Rom, utan också i soffhörnet där hemma.
Gösta Hagelins Alla tiders Rom har under nära fyrtio års tid varit en »bibel«
för svenska Romresenärer. Den här nya upplagan är med
andra ord uppdaterad och dagsaktuell.
Hft 404 s / Artos / rikt illustrerad i färg, 361:-, medlemspris 250:-

eva öhrström
adolf fredrik lindblad

En tonsättare och hans vänner
En av de mest kända svenska tonsättarna under 1800-talet är praktiskt taget
bortglömd i dag. Adolf Fredrik Lindblad (1801–1878) kallades efter sin död för
den svenske Schubert. Mest känd är kanske hans »Över skogen, över sjön« liksom
hans solosånger. Men variationerna i hans musik var långt större än så. Han skrev
både symfonier och kammarmusik och var verksam under en period då musiklivet
genomgick en stor förändring. Till hans vänner hörde Malla Silfverstolpe, Geijer,
Atterbom, Bernadottarna, C.J.L. Almqvist, Fredrika Bremer och Felix Mendels
sohn. Hans livsresa från en utsatt position till den tidens högsta berömmelse
skildras i boken. Det är ett fascinerande livsöde. Eva Öhrström är musikforskare
och professor emeritus från Kungl Musikhögskolan i Stockholm.
Inb 478 s / Norma / Rikt ill i färg och sv/v, 361:-, medlemspris 250:-

sten hidal
fåglar i svensk poesi
Visste ni att den vanliga kråkan är den fågel som oftast förekommer i svensk poesi?
Och att Erik Axel Karlfeldt är den förste svenske diktare som har med ett stort
antal fågelarter, av vilka kornknarren är en favorit? Och att många dikter handlar
om döda fåglar? Om detta och mycket annat kan man läsa i denna bok. Ofta glider
poesiläsaren förbi naturföreteelser i dikterna, men här kan göras många iakttagel
ser om fåglarnas beteende, sång och flyttning. Sveriges kanske främste fågel
poet genom tiderna, Bengt Emil Johnson, behandlas utförligt. Ett kapitel ägnas
människans och fågelns relation, ett annat fågelskådaren Erik Rosenberg som har
betytt mycket för våra lyriker. Sten Hidal är professor emeritus i bibelvetenskap
vid Lunds universitet och ordförande i Tegnérsamfundet.
Dansk band 158 s / Norma / ill i färg, 247:-, medlemspris 170:-

sven arne flodell (red.)
Ett hoppfullt tidens tecken

Från elitism till holism. Stiftelsen Sverige och Kristen Tro 1916–2016
När Stiftelsen Sverige och Kristen Tro, på initiativ av brukspatron Ernst
Kjellberg, startade 1916 var det för att rädda svensk kristenhet från förfall.
Brukspatronen såg också att en reformerad kristenhet kunde vara en tillgång för
nationen. Det utmärkande för Stiftelsen har varit förnyelse och omprövning av
verksamheten. Kristen tro måste i varje generation finna sitt språk för att över
tyga. Den måste också hitta inspiration i vetenskaplig forskning och framsteg.
Verksamheten har också koncentrerat sig på seminarier och konferenser i tidens
andliga och kulturella frågor. Brukspatronens reformation, som firar hundra år,
är unik i Sveriges historia. Den är i sanning ett hoppfullt tidens tecken.
Inb 262 s / Artos / ill i sv/v, 323:-, medlemspris 225:-

pernilla myrelid och andrew wingate (red.)
våga möta

Kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa
Våga möta innehåller över fyrtio artiklar med exempel på hur människor av
olika tro samlas för att möta de utmaningar som finns i vårt samhälle och i
världen i dag. Det är ett brett spektrum av personer som på olika sätt har
erfarenheter av interreligiösa relationer med utgångspunkt i kyrkor i olika
länder inom Borgågemenskapen, lutherska kyrkor i Norden samt
Anglikanska kyrkan på de brittiska öarna.
Dansk band 329 s / Artos / 332:-, medlemspris 249:-

Mikael Löwegren (Red.)
»HERRENS VERK I MÅNGA
HELIGA AKTIVITETER«

Ignatianska texter ur tidskriften Polanco 2005–2009
Den ignatianska andliga traditionen hjälper människor i vår tid att lära känna
Jesus Kristus och förenas med hans intressen i världen. Vägen inåt mot Gud
i retreaten och rörelsen utåt mot människorna och världen står här i en djup
dynamik med varandra: det är en enda rörelse mot en allt djupare förening
med Herren. Föreningen Kompass årsbok 2016 är ett fylligt urval artiklar om
ignatiansk spiritualitet. Här finns svenska originaltexter och översatt material,
såväl erfarenhetsbaserade som mer teoretiska texter. Artiklarna har ursprung
ligen varit publicerade i tidskriften Polanco. Mikael Löwegren var tidskriftens
redaktör och svarar för urvalet
Hft 286 s / Artos / 304:-, medlemspris 210:-

sven thidevall
kampen om samhällsreligionen

Dagens Nyheters djävulskampanj 1909
1909 var storstrejkens år, men det var något annat som detta år fick större
utrymme i pressen: Dagens Nyheters så kallade djävulsstrid. Djävulsstriden var
den första verkligt moderna presskampanjen i Sverige. En teologisk fråga drevs
nu på pressens arenor och villkor, i pressoffentligheten – inte som tidigare på
kyrkans egna arenor. För Dagens Nyheter visade sig kampanjen handla mer om
kyrkans ställning i samhället än om den svåra frågan om ondskans problem.
Pressen skaffade sig privilegiet att formulera problemen, på kyrkans bekostnad.
Djävulsstriden blev en del av dragkampen om det moderna svenska samhällets
gemensamma religion, en kamp som fortsätter än i dag. Sven Thidevall är teolo
gie doktor i kyrkohistoria, forskare och biskop, verksam i Örebro och Uppsala.
Dansk band 318 s / Artos / 304:-, medlemspris 210:-

Bodins tålmodiga utforskande och djupa kunnighet ger förståelse och
sammanhang. Det är en mycket fin bok. Anna-Lena Laurén i Svenska Dagbladet

per-arne bodin från bysans till putin

Historier om Ryssland
Det har gått ett kvarts sekel sedan Sovjetunionen gick under men Ryssland fram
står oberäkneligare än någonsin. Här följer vi den ryska idéhistoriens långa linjer
från den bysantinska traditionen, vidare genom tsarväldet, sovjettiden och fram
till det postsovjetiska Ryssland. Genom att analysera kulturhistoriska teman och
särskilt den ryska ortodoxa traditionen förmedlar boken insikter som är viktiga för
förståelsen av dagens Ryssland. I den oroande samtid vi nu betraktar blir bokens
viktiga ärende att ge oss insikter om samspelet genom tiderna dels mellan kultur
och politik, dels mellan andlighet och makt. Per-Arne Bodin är professor i slaviska
språk vid Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien.
Inb 286 s / Norma / Rikt ill i färg och sv/v, 342:-, medlemspris 235:-
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