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• BOKREA 2019 •
Joel Halldorf BisKOp LEwi pEthRus
Biografi över ett ledarskap

Lewi Pethrus (1884–1974) har kallats den främsta religösa ledaren i 1900-talets 
Sverige. I den här boken skrivs historien om Pethrus och den svenska Pingströrelsen. 
Det är första gången som Pethrus verksamhet får en vetenskaplig, biografisk belys-
ning. Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria samt medarbetare på Expressen Kultur 
och ledar skribent på tidningen Dagen.

En imponerande bok … För alla som har ett ledaruppdrag i kyrkan: ideella, pastorer eller 
diakoner är boken nästan obligatorisk läsning. gustaf björkman i sändaren

Inbunden 333 s / artos / rikt ill i sv/v / 304:-, REApRis 109:-

ola KyHlberg‚ sten tescH  
& gunnar Weman (red.) 

sKiFtEt
Vikingatida sed och kristen tro

Den här boken handlar om det långa skiftet mellan vikingatida livstolkning och 
praktiserad kristen tro i främst Mälardalen. Genom olika utgrävningar har före-

mål, gravar, hus- och kyrkogrunder kommit att bli en inspirerande kunskapsbank. 
Flera av forskarna använder sig också av skriftliga källor, något som bidrar till att 

skapa en fruktbar spänning i förhållande till det arkeologiska materialet. Samman-
taget utgör detta underlaget för den här bokens samtal och reflektioner mellan 

arkeologer, religionsvetare och teologer. 

danskt band 310 s / artos / rikt ill i färg och sv/v / 323:-, REApRis 109:-

emIn tengström  
yRKEn Och ARBEtsLiv i AntiKEns ROm
Många har läst om Roms dramatiska historia. Andra har kanske imponerats av rui-
nerna av de byggnadsverk som romarna uppförde. Den här boken berättar på ett lät-
tillgängligt sätt om den omfattande verksamhet och de yrken som var förutsättningen 
för hela den romerska civilisationen. Boken är en första enkel introduktion och kräver 
inte några förkunskaper. Den kan tjäna som en trevlig följeslagare på resan till Rom. 
Författaren har varit docent i latin vid Göteborgs uni-
versitet och professor i humanekologi vid Chalmers, 
Göteborgs universitet samt Aalborgs universitet.

danskt band 186 s / norma / rikt illustrerad i färg / 
304:-, REApRis 79:-

bodIl nordström-KarydaKIs & ann-louIse scHallIn (red.) 
svunnA ögOnBLicK

Svenska möten med Grekland

Svenska resenärer under flera sekler har skildrat sina möten med Grekland, ett 
land där klassiska monument står sida vid sida med små vita kapell och där solen 

och Medelhavet alltid varit starka dragningskrafter. Här skildras möten med 
Grekland från 1600-talet till det sena 1900-talet. 

Inb 248 s / norma / Ill i sv/v / 323:-, REApRis 109:-



• BOKREA 2019 •
FRÅn KOnFLiKt tiLL gEmEnsKAp
Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017

2017 kom katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 
500 år tidigare. Samtidigt kom de också att reflektera över femtio år av officiell 
ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt 
delar fortsatt att växa till. Från konflikt till gemenskap lade grunden för en ekumenisk 
minneshögtid som står i kontrast till tidigare hundraårsminnen av reformationen. 
Den evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen uppmanar alla 
kristna att studera rapporten med ett både öppet och kritiskt sinne och att vandra 
vidare på vägen mot kyrkans fulla och synliga enhet. 

Hft 88 s / artos / 180:-, REApRis 79:-

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. Till sist vänds 
blicken till nutid och framtid. Rosenius förkunnelse är fortfarande aktuell och 

det finns mer att lära om och av honom.

danskt band 250 s / artos / 304:-, REApRis 79:-

bIörn fJärstedt äLsKAdE jOhAnnEs
Den lärjunge Jesus hade kär; ett evangelium vördat i öst

S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt 
älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt 
utmanat tänkarna i Asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit 

misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första 
evangelierna. Vem skrev egentligen? Är det säkert att orden som läggs i Jesu 

mun verkligen är hans? I den här reflekterande kommentaren till Johannes 
evangelium får vi följa den unge Johannes ända från dopstället vid Jordan, där 

Jesus döptes, och genom Galiléen, Samarien och Judéen till Jerusalem och in på 
översteprästens gård och efter uppståndelsen åter till Galiléen och mötet vid 
en glödhög med bröd och fisk på stranden till Tiberias sjö. Biörn Fjärstedt är 

biskop em och bibelteolog. 

danskt band 171 s / artos / 304:-, REApRis 79:-

bernard bangley  
näRmARE guds hjäRtA
I den här boken möter vi några av den kristna trons främsta andliga gestalter. 
Här får de själva ordet och kan tala till oss över århundradena. Författaren 
Bernard Bangley har använt sig av den enorma skatt av andliga klassiker som 
spänner över sekler av kristen erfarenhet och insikt. Det finns en klar samstäm-
mighet bland alla kristna traditioners andliga vägledare om att det är nyttigt, 
ja, kanske nödvändigt, för en kristen att umgås med systrar och bröder som 
gått före oss på vårt livs pilgrimsvandring. ”Vi blir som den vi älskar”, sa heliga 
Birgitta. Tillsammans med en sky av vittnen inbjuds vi genom denna bok att 
närma oss Guds hjärta.

danskt band 288 s / artos / 304:-, REApRis 79:-



syster sIluana tengberg
LEdstjäRnOR 

Förebilder i kristet liv 

I den här boken får vi bland andra möta den svenska drottningen Josefina, 
Moder Teresa, den omstridde Bruce Olson, Fader Lazarus i grottan i Egyp-
ten och några skolflickor i Rwanda. De är unika och mycket olika varandra 

men har något gemensamt: de är förebilder i tron. Genom tiderna har 
många ledstjärnor tänts. De lyser med gudomligt ljus för att hjälpa oss, och 

hela tiden tänds nya. De gamla förebilderna ska inte glömmas, och de nya 
inte ignoreras. Vi behöver dem. Syster Siluana är sedan 2002 benediktin-

nunna i klostret Mariavall på Österlen i Skåne. I denna bok presenterar hon 
några av sina personliga förebilder.

danskt band 240 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

serafIm av sarov
RÅd FöR dEt AndLigA LivEt
Den helige Serafim föddes omkring 1760 och dog 1833. Han är en av den 
ryska ortodoxa kyrkans mest älskade andliga lärare som efter ett strängt 
asketiskt liv i ensamhet och tystnad framträdde som både profet och själa-
vårdare. Som andlig fader, starets, tog han emot ett stort antal besökande, 
alltifrån de fattiga och eländiga till folk från det ryska hovet. Han ägde en 
profetisk blick och kände ofta till de sökandes behov innan de hunnit be-
rätta om dem. Serafims Råd för det 
andliga livet ligger helt i linje med 
rösten från ökenfäderna i den tidiga 
kyrkan, bevarad genom seklerna i 
den ortodoxa kristenheten.

danskt band 78 s / artos /  
161:-, medlemspris 125:-

glenn Hægerstam
dEn AvhumAnisERAdE männsiKAn
Doc. Glenn Hægerstam har under sin medicinar- och forskargärning i 
huvudsak ägnat sig åt smärtlindring. Hans förra bok, Den lidande män-
niskan, handlade om lidandet hos den enskilda människan. Nu tar han 
i Den avhumaniserade människan upp mänsklig ondska och det lidande 
människan åsamkar andra. Boken omfattar en inledning, nio essäer och 
en efterskrift och diskuterar avhumaniseringens roll i krig och totalitära 
miljöer. Författaren gör också ett försök till analys av orsakerna bakom 
hedersmord och våldshämnd. När diskussionen kommer in på döendet 
och döden blir det också ofrånkomligt att ta upp ämnet dödshjälp. För-
fattaren undersöker frågan om hur vi ska förhålla oss till onda handlingar utförda av mentalt sjuka människor. 
Men han konstaterar samtidigt att i de flesta fall är det mentalt fullt friska människor som begår mord och utför 
grovt våld. I den avslutande essän diskuteras varför det finns lidande och ondska. Här avfärdas tanken på att 
mänskligheten kan indelas i onda och goda människor: Den skiljelinjen går nämligen inom var och en av oss. Av 
Glenn Hægerstam har följande böcker utkommit på Artos & Norma bokförlag: Den empatiska människan 2013, 
Den sanningssökande människan 2016 och Den lidande människan 2018. Författaren är med. dr. och docent. Han har 
studerat i Graz och Stockholm och har tidigare arbetat med forskning, undervisning och medicinsk information.

danskt band 270 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

ÅREts FöRstA nyhEtER



lInda vIKdaHl dEt KOmmER intE pÅ tAL
En studie om religiös och kulturell mångfald i grundskolan

Den religiösa pluralismen har ökat markant i Sverige de senaste decennierna 
och mycket talar för att den kommer att fortsätta att öka. Skolan är en plats där 
barn och unga kommer samman oavsett religiös och kulturell tillhörighet. I Det 
kommer inte på tal intervjuas ett 50-tal grundskolelever om deras upplevelser och 

erfarenheter av religiös mångfald i skolan med syftet att förstå vilka proces-
ser som påverkar deras uppfattningar. Vilka omständigheter har betydelse för 
deras upplevelser? Vilken roll spelar föräldrar, skola och vänner? För att få en 
fördjupad förståelse för elevernas berättelse intervjuas också några lärare och 
rektorer. Boken riktar sig till blivande lärare, skolpersonal i tjänst och andra 

som är intresserade av religiös och kulturell pluralism i skolan. Linda Vikdahl är 
fil.dr i religionsvetenskap och lektor vid Södertörns högskola.

danskt band 188 s / artos academic / 255:-, medlemspris 198:-

fredrIK santell stiFtsKyRKAn KRAFtsAmLAR
Etableringen av Svenska kyrkans stiftsgårdar 1937–1953

Snart sagt alla som sedan slutet av 1930-talet engagerat sig i Svenska kyrkan 
utanför sin lokalförsamlings avgränsade sammanhang har ställts i relation till 
stiftsgården som pastoralteologisk företeelse. Stiftsgårdarna har i alla Svenska 
kyrkans stift under senare hälften av 1900-talet varit ett av de nav kring vilket 
det pastorala arbetet i stiftet kretsat. Den här boken beskriver och analyserar 
hur och varför de första stiftsgårdarna etablerades i de olika stiften. Fredrik San-
tell är teologie doktor i kyrkohistoria och präst i Svenska kyrkan.

danskt band 131 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-

carl sJögren KyRKAn LOvsjungER
En bok om gudstjänstens och musikens teologi

Har vi någonsin konsumerat så mycket musik som i dag? Räkna de inpluggade 
hörlurarna på busshållplatsen eller på löprundan. Människan är musisk. Kyrkan 

lovsjunger är ett försök att skildra kyrkans lovsång från insidan. Boken är skriven 
för den som i kyrkbänken en vanlig söndag börjar fundera på varför vi sjunger 

som vi gör eller varför körens unisona stycke mellan texterna låter som det gör. 
Och vad är det som förenar oss i den världsvida kyrkan? Vad händer med oss 
i kyrkbänken när vi ber samma ord varje söndag? Carl Sjögren är kyrkoherde 
i Mölndal och har tidigare bland annat varit domprost i Skara. Han har varit 

verksam som föreläsare och inspiratör för kyrko-
musik och liturgi i många olika sammanhang. 

danskt band 99 s / artos /  
162:-, medlemspris 125:-

lennart sJöström (red.) innAn muRARnA FöLL
Svenska kyrkan under kalla kriget

Efter två förödande världskrig på 1900-talet kom världen att få genomlida en 
motsättningarnas utdragna förlängning i form av vad vi benämner kalla kriget. 
Rötterna till det finns i de politiska spänningar som uppstod när det kommunist-
iska bolsjevikpartiet tog makten i Ryssland. Efter andra världskriget blev motsätt-
ningen mellan öst och väst påtaglig, ohjälpligt bitter och total. I en värld präglad 
av den svåra motsättningen hade stater och kyrkor att forma en självförståelse och 
träffa sina val. Innan murarna föll är ett bidrag till förståelsen av denna konfliktfyll-
da tid. Olika forskare kartlägger Svenska kyrkans internationella relationer. Andra 
forskare redogör för hur Svenska kyrkan i Sverige påverkades av och reagerade på 
kalla krigets olika förhållanden. Här visas också på den debatt som kyrkliga ställ-
ningstaganden gav upphov till. Författarna har haft en klar ambition att medverka 
till en bättre förståelse av den tid som vi benämner kalla kriget.
Inb 640 s / artos / ill. i svart/vit / 374:-, medlemspris 290:-
utkommer den 25 feb. går att beställa nu.



torsten KälvemarK KAtEdRALEn sOm spRängdEs
Den ryska kyrkans martyrium 1918–1938

Den 5 december 1931 sprängdes Kristus Frälsarens katedral i Moskva. Kyrkan 
stod i vägen för det gigantiska ”Sovjeternas palats” som Stalin ville bygga. 
Sprängningen kan ses som en symbol för den politik som den bolsjevikiska rege-
ringen kom att föra efter oktoberrevolutionen. Religionen skulle krossas och då 
främst den ryska ortodoxa kyrkan. Från 1918 och några decennier framåt pågick 
den värsta förföljelse som kristendomen upplevt sedan det romerska imperiets 
dagar. Den här boken påminner om den ryska martyrhistorien under perioden 
1918–38. Den berättar om förvisningsorter och återupptäckta massgravar. Med 
hjälp av de arkivdokument som numera finns tillgängliga skildrar den också 
enskilda öden. Ett särskilt avsnitt diskuterar vad en samtida svensk opinion visste 
om det öde som drabbade de ryska kristna under dessa skräckens år. Torsten 
Kälvemark var kyrkohistoriker och kulturskribent. 
Inb 182 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

ulf Jonsson mEd tAnKE pÅ tROn
En introduktion till fundamentalteologin. band I Naturlig teologi

Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Är det möjligt att 
förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Det är 
tre exempel på fundamentalteologiska frågor. Fundamentalteologi är en hjälp-
vetenskap åt den systematiska telogin och behandlar filosofiska och teologiska 

förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin. Här 
presenteras för första gången på svenska en sammanhållen framställning av fun-

damentalteologins centrala frågeställningar. Ulf Jonsson är jesuitpater, professor 
i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet och chefredaktör för kulturtidskriften 

Signum. På Artos har han tidigare utkommit med bland annat den mycket  
hyllade Med tanke på Gud. En introduktion till religionsfilosofin.

Inb 281 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

arKImandrIt tIcHon  
vARdAgshELgOn
Vardagshelgon är en rysk ortodox bästsäljare som sedan 2011 har tryckts i ca 2,5 
miljoner exemplar och översatts till mer än tio språk. Boken innehåller en lång rad 
porträtt av människor i kyrkliga miljöer – munkar, nunnor och lekmän – tecknade 
med respekt, värme och humor. Författaren var liksom många i sin generation 
andligt vilsen som tonåring. Men han kom tidigt i kontakt med staretserna – de visa 
munkarna – i Grottklostret utanför Pskov, och detta kom att bli avgörande för hans 
framtid. Han munkvigdes 1991 och utnämndes till abbot för Sretenskijklostret i 
Moskva 1995. Sedan våren 2018 är han metropolit av Pskov och Porchov. Arki-
mandrit Tichon är en av den ryska ortodoxa kyrkans mest offentliga personer. Han 
är älskad av mängder med troende – framför allt för sin bok Vardagshelgon.
danskt band 370 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

magnus malm
FRi Att tjänA 
Ledarskap i Jesu efterföljd

Under snart trettio år har Magnus Malms bok Vägvisare varit Skandinaviens 
mest lästa bok om kristet ledarskap. Här kommer uppföljaren. Fri att tjäna  

bygger på Malms mångåriga erfarenheter av retreater och andlig vägledning 
för församlingsarbetare. Utifrån dessa visar han här ett hållbart ledarskap för 

en ny tid, med kanske större utmaningar för kyrkan än någonsin.

Inb 308 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-



påven francIsKus FAdER vÅR
Fader vår är den viktigaste bönen i en kristens liv, för många också den käraste. 
Påven Franciskus kommenterar: »Fader vår ger mig tröst, jag känner mig inte 
rotlös, jag känner mig inte som ett övergivet barn.« Fader vår är den bön som Je-
sus gav sina lärjungar när de vädjade till honom: »Lär oss att be.« Den innesluter 
i sig alla andra böner och beds av all världens kristna. I den här boken förklarar 
Franciskus bönen vers för vers och svarar på frågor från Marco Pozza. De ord 
Jesus lärde oss vävs samman med anekdoter från Jorge Mario Bergoglios liv. På-
vens undervisning berör människors frågor och hopp i dag och blir en vägledning 
till ett meningsfullt liv. Fader vår har vuxit fram som ett samarbete mellan Jorge 
Mario Bergoglio (f. 1936), sedan 2013 påve Franciskus, och Marco Pozza (f. 1979) 
som är teolog och kaplan vid fängelset i Padua.
Inb 119 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-

JoHannesson‚ KarIn thÉRÈsE Och mARtin 
Karmel och reformationen i nytt ljus

Thérèse av Jesusbarnet (1873–1897) levde ett kontemplativt klosterliv som 
karmelitnunna. Hon har genom sina skrifter hjälpt människor som lever i helt 
andra sammanhang att upptäcka hur Gud alltid är närvarande mitt i vardagslivet. 
I likhet med Martin Luther tar Thérèse tydligt avstånd från tanken att vi kan 
meritera oss inför Gud och förtjäna Guds kärlek – Gud klättrar i stället ned till 
oss i vår litenhet genom Jesus Kristus. Här presenteras karmelitordens spiritua-
litet med hjälp av ytter ligare två karmeliter som ofta beskrivs som den kristna 
traditionens främsta mystiker: Teresa av Avila (1515–1582) och Johannes av 
Korset (1542–1591). Mot bakgrund av de omfattande likheter som finns mellan 
dessa karmeliters undervisning och Martin Luthers teologiska tänkande ställs 
frågan hur kyrkan behöver förnyas i dag för att vi ska få den andliga vägledning 
vi behöver.

danskt band 244 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

domInIK terstrIep s.J.
tROns pERsOnLigA AnsiKtE

En upptäcktsresa med Pierre Favre 

Pierre Favre (1506–1546) var jesuiten som ville ägna hela sitt liv åt att vittna om 
Gud. Han levde som vi i en orolig tid med politiska och religiösa motsättningar. 
De egenskaper som präglade hans person är sådant som vår tid kan behöva. Han 
sökte dialog i en tid av splittring, polarisering och fiendskap. Han hade en enkel 

fromhet som i allt kunde se den Gud som älskar. Han ägde både en urskillningsför-
måga som fick honom att handla klokt, och en beslutsamhet som vågade språnget 
ut i det ovissa. Favre visar oss hur man genom tidens många utmaningar kan växa 

som kristen. Dominik Terstriep S.J. är kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i 
Stockholm och lärare i systematisk teologi vid Newman institutet i Uppsala.

danskt band 124 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-

danIel lIndmarK ocH Jan samuelson (red.)
KvinnOR Och AndLighEt i nORR

Historiska och litterära perspektiv 

Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det 
nordliga områdets kyrkohistoria. Laestadianismen är ett återkommande tema 

men även kända skönlitterära författare såsom Sara Lidman och Lars Ahlin be-
handlas. Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och boken 

har tillkommit i samarbete mellan forskarnätverket REHN (Religious History of 
the North) och Luleå stiftshistoriska sällskap. Daniel Lindmark är verksam som 
professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet och Jan Samuelson är professor i 

historia vid Mittuniversitetet.

danskt band 211 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-



marIa ecKerdal
mAnnEn sOm  

FLyttAdE hORisOntEn
Yngve Brilioth, en ecklesiologisk biografi 1891–1931

Inb 481 s / artos / 374:-, medlemspris 290:-

sLAgEt Om KyRKAn
Yngve Brilioths ecklesiologiska och kyrkopolitiska 

strävanden 1931–1958
Inb 421 s / artos / 357:-, medlemspris 275:-

Passa på att köpa båda böckerna
erbjudande 500:-

En av den svenska kyrkans tveklöst största ledare 
under 1900-talet är Yngve Brilioth.

 I Mannen som flyttade horisonten följer vi honom 
1891–1931, från prästgården i Västra Eds församling 
till studier i Uppsala. Där mötte han ärkebiskopen 
Nathan Söderblom som tog honom i sin tjänst som 
sin personlige sekreterare. Med tiden kom han också 
att bli dennes svärson. Vi följer honom vidare till 
teologiskt författarskap i Åbo, och domprostgården i 
Lund.

Slaget om kyrkan. Yngve Brilioths ecklesiologiska och 

kyrkopolitiska strävanden, handlar om Yngve Brilioths 
liv och verk från Nathan Söderbloms död år 1931 
fram till pensioneringen år 1958. Under denna tid 
verkade han på olika sätt för en liturgisk förnyelse i 
den svenska kyrkan. Boken belyser hur Brilioths eck-
lesiologi kom till uttryck genom hans agerande i olika 
skeenden såsom historiker, kyrkohistoriker, praktisk 
teolog, präst och biskop.

 Maria Eckerdal har doktorerat på avhandlingen 
En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Yngve Brilioths 
liturgiska reformsträvanden 1914–1942.

mIKael löWegren (red.)
ÅtERBLicK pÅ dAgEn

Ett sätt att upptäcka Guds närvaro. En bok om examen

Att på kvällen göra en återblick på dagen är en enkel böneform som i dag får 
allt större spridning. Det tyder på att den möter ett behov. Denna andliga öv-

ning innebär att se tillbaka på den gångna dagen tillsammans med Gud. Fokus 
är Herrens ständiga närvaro i mitt liv: Var och hur fanns Jesus Kristus närva-

rande i de händelser som utgjorde min dag – och vilket gensvar gav jag på denna 
närvaro? Den tacksägelse och syndabekännelse som föds ur en sådan reflektion 
över dagen öppnar mig också mot framtiden: Hur kan jag bättre svara på Guds 
kärlek och godhet i morgon? Vi blickar tillbaka för att kunna se framåt och förs 

allt djupare in i Kristi efterföljelse.

danskt band 82 s / artos / 153:-, medlemspris 118:-

KarIn scHager 
stAFFAn stALLEdRäng
En gåtfull gestalt i nordiskt julfirande

Om folkvisans Staffan Stalledräng vet de flesta inte mer än att han hade fem fålar, 
och att han förde dem till källan i decemberottan och vattnade dem »allt för den 
ljusa stjärna«. Vem var egentligen denne gåtfulle figur, och varför dyker han sedan 
gammalt upp i vårt julfirande? Vill man ta reda på det får man röra sig bland både 
asagudar och helgon, tyranner och martyrer, fromma julsångare och våghalsiga 
ryttare. Man får förflytta sig till den spännande övergångstiden mellan nordisk 
hedendom och tidig kristendom, för just där var det som Staffan Stalledräng tog 
gestalt. Inte minst möter vi honom i konsten, som utgör en viktig kunskapskälla 
i sökandet efter hans härkomst och utveckling. Staffan Stalledräng har varit en 
rik inspirationskälla för både diktare och bildskapare, medeltida såväl som nutida. 
Författaren, fil.lic. Karin Schager, har tidigare skrivit bland annat om Julbocken.

Inb 141 s / artos / rikt ill i färg / 289:-, medlemspris 225:-



bsverIge porto betalt

Här finner du dina böcker från Ampelos
Göteborg  Din Bok & Co,  Västra Hamngatan 21, 411 17 Göteborg, telefon 031-136350

  Lilla Therese bokhandel, Sten Sturegatan 1 A, 411 39 Göteborg, telefon 031-132723 

Jönköping  Nya Musik, Trädgårdsgatan 12, Box 612, 551 18 Jönköping, telefon 036-169750

Kristianstad  Joffi missionsbutik, Vendesgatan 1C, 291 53 Kristianstad, tel 044-120030

Lund  Arken, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund, telefon 046-333888

Piteå  Duvan, Fläktgatan 10, Box 777, 94128 Piteå, telefon 0911-16100

Stockholm  Katolsk bokhandel, Kungsträdgårdgatan 12, 103 88 Stockholm, telefon 08-6113435

Uppsala  Bibelbutiken, Bangårdsgatan 4 A, 753 20 Uppsala, telefon 018-186339

  bokhandeln arken, linnégatan 1a, 753 32 uppsala, tel 018/601018

Visby  Kristna Bokcaféet Porten, Östra Tullgränd 4, 621 56 Visby, telefon 0498-271923

ängelholm  pergamus, storgatan 53, 262 32 ängelholm, telefon 0431-411070
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