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Per ewert
Landet som gLömde gud
Hur Sverige under 1900-talet formades till världens mest  
sekulärindividualistiska land
Sverige är allt annat än landet lagom. Vi utmärks av världens mest 
sekulära och individualistiska värderingar. Men hur gick det till?
Hur kunde ett traditionellt Sverige, präglat av små gemenskaper 
och en kristen kultur, omformas till ett land där individens obe
roende blivit vår tids självklara grundprincip? I denna, den första 
övergripande studie som gjorts, beskrivs de processer som under 
några avgörande decennier förändrade Sverige i grunden. Föränd
ringen genomfördes på tre områden: kyrkan, skolan och familjen. 
Vilka strategier användes på respektive område? Vilket motstånd 
mötte de, och hur lyckades dess förespråkare ändå genomföra en så
genomgripande samhällsförändring att deras samhällsvision till slut 
kom att ses som en självklarhet? Välkommen med på en historisk
resa genom det land som inte är som andra.
Inbunden 376 s / Norma / 338:-, medlemspris 262:-

Per Ewert är direktor vid tankesmedjan Claphaminstitutet och 
undervisar på Linköpings universitet om politik och religion.

martIN fredh
ett varv djupare

Vi befinner oss i ständig rörelse – inte undra på att vi blir yra 
ibland. Likt urtavlans visare rör vi oss varv efter varv: varje dygn, 

varje vecka och varje år. För att rörelsen också ska bli på djupet 
behöver vi med jämna mellanrum stanna upp för att korrigera 

riktningen. Förhoppningsvis når vi på så sätt djupare i vår relation 
med Gud. Det vill den här boken bidra med. Här möter vi en före
dömlig sekundvisare, ett enbent helgon, en hoppfull Östersuppor

ter samt andra kvinnor och män i de heligas gemenskap. Alla vill 
de hjälpa oss med vår inriktning så att vi inte bara rör oss i cirklar, 

utan ett varv djupare med Jesus Kristus.
danskt band 198 s / artos /  

302:-, medlemspris 235:-

Martin Fredh är präst i Dalvikskyrkan,  
EFS/Svenska kyrkan i Jönköping

utkommer 29 nov  
går att bestLLa nu



mIkael kurkIala (red.)
tIdens teCken nr 7

Dödens återkomst
I det moderna samhället har döden individualiserats, professionaliserats, 
kommersialiserats eller förtigits. Men i en värld härjad av pandemier och 

krig gör sig döden påmind som en kollektiv angelägenhet. Samtidigt verkar 
vi ha förlorat många av de existentiella resurser vi hade behövt just nu – 

sorgeritualerna, de bärande berättelserna och andra epokers och kulturers 
»konst att dö«. I detta nummer av Tidens tecken utforskar författarna ur 

olika infallsvinklar döden som den samtidigt mest personliga och mest 
universella aspekten av människolivet.

danskt band 102 s / artos / 214:-, medlemspris 166:-

ChaNtal delsol krIstenHetens sLut som  
vÄsterLandets samHÄLLsbÄrare
Sexton sekel av kristet samhällsbygge går mot sitt slut. Mentaliteter, norm
system, seder och tankefigurer som varit fundament i vår västerländska civi
lisation förändras snabbt och omdaningen driver oss in i en ny era. Chantal 
Delsol är fransk professor emerita i filosofi och krönikör i Le Figaro. Christine 
Zyka, fil dr skriver i sin initierade inledning: »Med en oerhörd skärpa avslö
jar Delsol för läsaren det som många redan visste, men helst inte vill erkänna 
– den västerländska kristenhetens oåterkalleliga slut.«
Boken innehåller många träffsäkra formuleringar och är väl värd att läsa för alla, 
både protestanter och katoliker. torbjörn aronson i världen idag
Det är djärvt, frankt, omskakande och  
stimulerande … håkan arenius i dagen
danskt band 131 s / Norma /  
231:-, medlemspris 179:-

martIN luther
kyrkopostILLa. voLym I oCH II
Förklaringar över de årliga sön- och högtidsdagarnas evangelier
Martin Luther sammanställde Kyrkopostillan som ett hjälpmedel för 
den spirande evangeliska förkunnelsen. Mot människans alla tomma 
spekulationer och egna andliga påfund skall Guds rena Ord få föda  
levande tro, verksam i kärlek mot nästan. Mycket i Luthers Kyrko
postilla är präglat av den tidens kampsituation, men icke desto 
mindre är den en guldgruva av andlig insikt och klarsyn, och den har 
mycket att ge i vår tid. Det här är ett nytryck av den utgåva Artos och 
Norma gav ut 1987 och som i sin tur är en varsam språklig bearbet
ning av en upplaga från 1911. Dubbelvolymen har försetts med ett 
nytt initierat förord av Christian Braw, docent vid Åbo Akademi. 
Inbunden 964 s / artos / 510:-, medlemspris 396:-

mIkael löwegreN oCh  
markus hagberg (red.)

enHetens teCken
Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan

Vad innebär det egentligen att förvalta sakramenten enligt Svenska  
kyrkans ordning? Här belyses det svenskkyrkliga mässfirandet utifrån olika 

perspektiv: spiritualitet, historia, dogmatik, kyrkorätt, ekumenik samt 
pastoralt arbete. Boken vill vara en resurs för ett gestaltande av eukaristin 

som befrämjar de kristnas synliga enhet. Enhetens tecken är arbetsgemenska
pen Kyrklig Förnyelses årsbok 2021. De sex artiklarna är ursprungligen en 
serie föredrag på Laurentiistiftelsen i Lund. Sist i boken finns fyra punkter 

som tillsammans ger vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska 
kyrkans handbok såsom ett enhetens tecken. 

mjukt band 110 s / artos / 231:-, medlemspris 179:-



marIe berNélI
den Inkarnerade kÄrLeken
Tankar om diakoni
Kyrkans diakonala kallelse tar sig olika uttryck i olika tider, men kan aldrig 
förbli obesvarad. Om den inte finner sina uttryck inom den kyrkliga struk
turen, kommer den att växa fram som alternativa kristna rörelser vid sidan 
av den etablerade kyrkan. Den inkarnerade kärleken handlar om kyrkans 
diakoni sett utifrån författarens mångåriga yrkesliv som diakon i Svenska 
kyrkan. Boken tar upp historiska utvecklingslinjer, teologiska perspektiv 
där kyrkosyn och synen på diakoni kopplas samman, men även tankar och 
visioner för framtiden. 
Engagerat om vikten av teologisk utbildning av diakoner.  
veronica widell i dagen
danskt band 149 s / artos / 266:-, medlemspris 205:-

gleNN hægerstam
den grÄnsöverskrIdande mÄnnIskan

Varje människa passerar under sitt liv en rad olika gränser. Många av dem 
väljer man inte. När dessa gränser överskrids lämnas något kvar och något 
okänt väntar på andra sida. Glenn Hægerstam låter här läsaren få kontakt 
med några sådana gränspassager: hans egen syn på hur hans barndom en 

gång var och hur den skiljer sig från hur livet ser ut i dag; flyktingens situa
tion av att lämna delar av sina rötter bakom; att förlora något viktigt eller 

någon kär närstående; hur svåra situationer kan leda till ett konstnärligt 
skapande eller hur förhållandet till musiken kan stöta på gränser. Denna 
bok slutar med reflektioner över den sista gräns vi passserar – från liv till 

död. Författaren är med. dr. och docent.
danskt band 168 s / artos /  

266:-, medlemspris 205:-

INgvar beNgtssoN FjÄrås oCH FörLanda
Dess kyrkor, folk och präster – i kyrkohistorisk belysning

Fjärås och Förlandas församlingskyrkor ligger strategiskt längs en urgam
mal färdväg i norra Halland. Med dessa som fond tecknar författaren 

församlingarnas levande och brokiga historia. Skildringen kretsar kring 
sockenlivets utveckling från medeltid fram till nutid och speglas samtidigt 
i det omgivande sammanhanget som utgjorts av världsvid kyrka, stift och 

nation. Författaren guidar läsaren pedagogiskt och initierat genom de stora 
skeendena och enskilda livsöden så att sammanhangen blir tydliga. Med 

fokus på livet i den lilla, lokala världen i Fjärås och Förlanda blir också 
bitvis den omgivande »stora världens« dynamik fattbar. Ingvar Bengtsson 

är teologie doktor i kyrkohistoria.
Inbunden 512 s, rikt ill i färg / artos / 391:-, medlemspris 305:-

utkommer 12 deC går att bestÄLLa nu

haNNa lIljefors HebreIska bIbeLn debatterad
En receptionskritisk studie av diskurser om ”Gamla testamentet”  
i svenska dagstidningar 1987–2017
Den här studien undersöker hur den Hebreiska bibeln, i Sverige ofta förstådd 
som ”Gamla testamentet”, har debatterats, tolkats och framställts i ett antal 
dagstidningar. Vilka mönster uppträder och hur kan de förstås i relation till 
den sociala kontexten? Studien analyserar vidare vilka bibeltexter, bibel
tolkningar och bibeltolkare som anses nyhetsvärdiga. Genom att analysera 
debatterna i relation till den sociala kontexten, religiös komplexitet, bakom
liggande ideologier, medielogik och bibelvetenskaplig forskning ges förkla
ringar till, såväl som utmanande perspektiv på, de dominerande bibeltolk
ningarna. Hanna Liljefors är verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala 
universitet. Det här är hennes doktorsavhandling i bibelvetenskap.
mjukt band 418 s / artos academic / 357:-, medlemspris 277:-



hIeroNymus epItapHIum över den HeLIga pauLa
När det gäller det tidiga klosterväsendet vet vi mycket mer om manliga 

asketer och manliga kloster än om kvinnliga asketer och kloster för kvinnor. 
Vi är mest hänvisade till manliga författares skrifter om och till kvinnor. En 
av de som bidragit allra mest när det gäller vår möjlighet att veta något om 

tidigkristna asketiska kvinnor är Hieronymus av Stridon (347–419). Den 
kvinna som stod Hieronymus allra närmast var Paula, en romersk änka från 

de allra översta samhällsskikten under 300talet och början på 400talet. Ge
nom denna översättning av Hieronymus Epitaphium över den heliga Paula och 
en längre inledning som introducerar Paulas och Hieronymus nära vänskap, 

Hieronymus asketiska ideal samt kvinnliga asketer i tidig kristendom i all
mänhet, görs nu en betydelsefull del av tidigkristen kvinnohistoria tillgänglig 

för en svensk läsekrets. Boken är översatt av Bengt Ellenberger och med 
inledning och redigering av Katarina Pålsson samt Henrik Rydell Johnsén.

danskt band 124 s / artos / 231:-, medlemspris 179:-

mIkael johaNssoN
krIsten tro oCH HednIsk bILdnIng
Basileios tal Till de unga och dess bakgrund
Mikael Johansson visar i den här boken på ett suveränt sätt hur kyrkans 
tro på 300talet genomtränger det antika samhällets alla nivåer upp till det 
högre utbildningssystemet och Athen. Han översätter också kyrkofadern 
Basileios verk med titeln Till de unga, där han ger sin syn på hur man som 
ung katekumen (en person som ännu inte är döpt) bör förhålla sig till 
den hedniska kulturen och till den grekiska profana litteraturen. Mikael 
Johansson är lektor i (antik) grekiska och har tidigare översatt Marcus 
Aurelius Självbetraktelser till svenska.
danskt band 158 s / artos / 249:-, medlemspris 195:-

INgegerd källström
den HeLIga ensamHeten
En bok om Elisabeth av Treenigheten
Ingegerd Källström låter oss här komma i nära kontakt med den heliga 
Elisabeth av Treenighetens texter och inbjuder oss till en upptäcktsfärd in i 
mystikens hjärta. I små personliga essäer med poetisk lyskraft leder hon oss 
genom den klingande ensamheten, via den stora ensamheten till den heliga 
ensamheten och hemligheten. Det var den vägen som Gud förde Elisabeth 
– ut på rymlig plats, in i den heliga ensamheten. Ingegerd Källström är fil.
lic.i litteraturvetenskap och har tidigare gett ut poetiska småskrifter samt  
Flyg i Treenighetens fart (Artos 2020).
danskt band 83 s / artos / 178:-, medlemspris 138:-

fredrIk heIdINg  
Låt kroppen taLa

Dominikus nio sätt att be
Samtidens digitaliserade samhälle med allt fler timmar framför datorn och 

beroendeframkallande sociala medier har gjort att vi förlorat kroppskon
takten. Men coronapandemin lärde oss att förstå att vi är fysiska varelser 

som behöver uttrycka oss med hjälp av kroppsspråket. Med utgångspunkt i 
de böneformer som den helige Dominikus praktiserade på 1200talet syftar 

den här boken till att framhäva kroppslighetens betydelse inom kristen 
spiritualitet. För första gången presenteras här en fullständig översättning 

från latin av Den helige Dominikus nio sätt att be. Fredrik Heiding är jesuit
pater och lektor i teologi vid Newman institutet. Han är författare till 

boken Lek för Guds skull (Artos, 2020).
Inbunden 213 s / artos / 302:-, medlemspris 235:-



Per-arNe bodIN rysk kuLtur I tusen år
I den här högaktuella boken ges innehållsrika och fängslande berättelser om 
den mäktiga ryska kulturen. I tjugo kapitel behandlas konst, film, teater, lit
teratur, opera och balett. Boken speglar den ryska historiens kronologi men 
kapitlen följer, så långt det är möjligt, varje tema genom seklen fram till rysk 
nutid – allt med betoning på frågor viktiga för att förstå Ryssland av i dag.
Rysk kultur i tusen år är nödvändig läsning för den som vill förstå dagens Ryssland. 
maxim grigoriev i svenska dagbladet
En god grund till förståelsen av Rysslands dramatiska och motsägelsefulla historia 
kan vi lägga med Per-Arne Bodins Rysk kultur i tusen år. ulrika knutson i 
expressen
Med stor glädje läser jag Bodins bok. göran greider i aftonbladet
Per-Arne Bodin skriver om rysk kultur med en kärlek som sannerligen inte är blind. 
maria södling i dagens nyheter
Inbunden 336 s, rikt ill i färg / Norma / 338:-, medlemspris 262:-

erbjudande.  
köp Rysk litteratur i 
tusen år samtidigt.  
ordinarie medlemspris 
två böcker 524:-, paket-
erbjudande 450:-

tord forNberg & göraN larssoN (red.)
FörskjutnIngar

Avgörande skiften i relationen mellan judar och kristna
Relationen mellan judar och kristna är speciell. Samtidigt så nära och lika

fullt så långt ifrån varandra. Den här antologin belyser detta förhållande 
– bibliskt, historiskt, teologiskt och dagsaktuellt. Med sina elva kapitel av 
lika många författare – sex judar och fem kristna – vill den bidra till ökad 

kunskap, förståelse och respekt mellan judar och kristna.
danskt band 209 s / Norma /  

285:-, medlemspris 222:-

tomas fraNssoN I skuggan av jakob,  
bror tILL jesus Från nasaret

För många var det från Jerusalem som Guds rike av fred och rättvisa skulle 
utgå. När staden år 70 i stället gick under ska somliga ha tolkat det som 

en följd av vad som skedde kring den judiske ledargestalten Jakob åtta år 
tidigare. När han till slut – liksom sin bror långt före honom – blev avrät

tad utbröt stora protester. Men trots att det var han som ledde den judiska 
rörelse som med tiden kom att utvecklas till kristendom är han i hög grad 

en bortglömd gestalt i historieskrivningen. I den här boken ges olika vink
lingar på vem Jakob från Nasaret kan ha varit och vad han kan ha stått för 

– i relation till sin samtid och till det mer allmängiltiga.
danskt band 147 s / Norma / 249:-, medlemspris 195:-

tomas bokedal
FrIHet oCH FörtvIvLan
Sören Kierkegaard om gudsförhållandet och själens helande
Sören Kierkegaard är inte bara Skandinaviens internationellt mest kända 
tänkare, utan Ludvig Wittgenstein beskriver honom också som 1800talets 
utan jämförelse största filosof. Som profilerad kristen tänkare, med en bred 
litterär produktion, fungerar han för många läsare som en Augustinus för 
vår egen tid. Tomas Bokedal, teol. dr. (Lunds universitet) och samtals
terapeut (Göteborgs Psykoterapi Institut), är Førsteamanuensis vid NLA 
Høgskolen i Bergen, Norge, och lektor i Nya testamentet vid University of 
Aberdeen, Skottland.
danskt band 156 s / artos / 249:-, medlemspris 195:-



erIk aurelIus Från sInaI tILL HImLen 
Bibliska aspekter på tillvaron

Är det naturligt att tro på Gud i vår moderna tid, vetenskapens tidsålder? 
Vad möter vi för gudsbild och människosyn i Psaltaren, en av världens äldsta 

bönböcker? Vad har Tio Guds bud för bakgrund och innebörd? Hur ser 
kyrkans framtid ut? Det är några av de frågor som behandlas i den här klar

synta boken. Den presenterar resultat från vetenskaplig bibelforskning på ett 
lättillgängligt sätt och förutsätter inga teologiska förkunskaper. Vi får följa 

med från mötet med Gud vid Sinai till vad som enligt Bibeln är den yttersta 
fram tiden, himlen. Bakom alla kapitel ligger övertygelsen att världen som 

vi lever i är Guds. Erik Aurelius har varit biskop i Skara stift och professor i 
biblisk teologi vid universitetet i Göttingen.

Klart budskap: Utan god teologi stannar kyrkan.  
bengt kristensson uggla i kyrkans tidning

danskt band 166 s / artos / 249:-, medlemspris 195:-

ChrIstIaN braw
en vIdgad vÄrLd
Essayer och uppsatser
Vår tid och vår språkvärld är små världar, men i sin nya bok tar Christian 
Braw oss ut i vida horisonter där vi bland annat möter Sven Stolpe och  
Esaias Tegnér. Ett skakande kapitel belyser barbariet i det Tredje riket och 
den kristna reaktionen. Författaren fortsätter även sin Augustinusforsk
ning med det mest centrala temat av alla – Jesus Kristus, sann Gud och sann 
människa. Den kyrkliga förnyelsens väg i Sverige skildras också med Nathan 
Söderblom och Fader Gunnar som portalgestalter, bland mycket annat.
Det är sakligt … men ändå nästan oavbrutet intressant.  
håkan arenius i dagen
danskt band 411 s / artos / 357:-, medlemspris 277:-

magNus zetterholm (red.) 
den tIdIga jesusröreLsen

En introduktion
Här presenteras framväxten av det fenomen som började som en obetydlig  

inomjudisk förnyelserörelse, men som senare utvecklades till den världs
religion som kanske mer än något annat har präglat den västerländska civili

sationen. Boken är unik i det att den inte i första hand presenterar de nytesta
mentliga texterna, utan en religiös rörelse – den judiska Jesusrörelsen – så som 
den presenteras i texterna. Boken lämpar sig väl för teologi studenter, präster, 

pastorer, journalister, kulturarbetare och den intresserade allmänheten.
Många aha-upplevelser när Jesusrörelsens tidiga historia tecknas  

håkan arenius i dagen
danskt band 181 s, ill i färg / artos / 285:-, medlemspris 222:-

barbro wallgreN hemlIN (red.)
esaIas tegnérs kyrkLIga taL. deL III. 1831–1836
Esaias Tegnér (1782–1846) var en av sin tids största kulturpersonligheter och
biskop i Växjö stift. I denna tredje volym finns predikningarna och talen från
åren 1831 till 1836. Den inleds med ett bittert och aggressivt prästvigningstal
och avslutas med ett hyllat tal från prästmötet 1836, en av Tegnérs högst
skattade ämbetsförrättningar. En översiktlig bild av hans liv och verksamhet
under de aktuella åren ges i volymens inledning.
Inbunden 562 s / artos / guldsnitt och märkband / 391:-, medlemspris 305:-

erbjudande. köp de två tidigare volymerna samtidigt. 
ordinarie medlemspris volym I–III 915:-,  
paketerbjudande 850:-



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 gåtfulla figur, och var
för 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. Inte minst möter vi honom i konsten, som 
utgör en viktig kunskapskälla i sökandet efter hans härkomst och utveckling.

Inbunden 141 s / artos / rikt ill i färg / 302:-, medlemspris 235:-

ewa bIgestaNs  
juLkrubbans HIstorIa
Julkrubbans historia berättar om hur krubban 
blivit en omistlig del av julfirandet i Sverige. 
Dess brokiga historia går genom konst och 
måleri men även genom mysterie spel. I den 
här boken får läsaren för första gången stifta 
bekantskap med historien om det andliga 
konstverk en julkrubba är. Ewa Bigestans är 
etnolog och journa list. 
Inbunden 192 s / artos / rikt ill i färg & sv/v /  
302:-, medlemspris 235:-

romaNos melodeN juLHymn
Romanos Meloden är en av kristenhetens 

största hymndiktare. I hans under bara julhymn från 500talets Bysans för
enas ett mänskligt och nära tilltal med teologisk djupsinnighet. Julhymn är 
en av den ortodoxa kyrkans genom tiderna mest älskade hymner och dess 

inledning sjungs än i dag i julgudstjänsterna. 
Inbunden 48 s, rikligt ill i färg / artos / 148:-, medlemspris 115:-

syster sIluaNa teNgberg  
jesu mor marIa

– från begynnelsen till nutida uppenbarelser
Längtan efter Jesu mor Maria växer i vårt land, också på protestantisk mark. 

Syster Siluana inbjuder oss att följa med på en historisk resa i ord och bild 
genom Marias liv, från förutsägelser i Edens lustgård, genom evan  gelierna till 

dags datum. Oavsett trostillhörighet känner hon oss alla vid namn. Syster  
Siluana är benediktinnunna i klostret Mariavall och boken är rikligt  

illustrerad med egenhändigt målade ikonbilder.
Inb 145 s / artos / 250:-, medlemspris 195:-

syster sIluaNa teNgberg
ÄngLarna
Tro och erfarenhet
I den här boken får vi en utförlig beskriv
ning av änglarna utifrån Bibelns vittnesbörd och kyrkans tro, och genom 
berättelser om människors erfarenheter av änglar. Rikligt illustrerad med 
Syster Siluanas egenhändigt målade ikoner.
Inbunden 148 s / artos / 267:-, medlemspris 207:-

Syster Siluana tar oss med på en fascinerande resa in i änglarnas värld …  
barbro erkenstedt nilsson i katolskt magasin

böCker med juLanknytnIng



bsverIge Porto betalt

Här finner du dina böcker från Ampelos
Göteborg  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 018-474 99 00

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

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

returer tIll
Artos & Norma bokförlag 
stationsgatan 22
931 32 Skellefteå

bokkLubben ampeLos | nr 4 | 2022
Bokklubben Ampelos är ett samarbete mellan Artos & Norma bokförlag och 
några bokhandlare. Det finns inget som helst köptvång – bara erbjudande om 
medlemspris för den som vill. Kan en bokklubb vara enklare? Visa gärna dina vän-
ner! (Församlingar, bokbord, före ningar, bibliotek m fl får gärna vara medlem.)

Portokostnad: Vi sänder med billigaste B-porto. Inga extra avgifter. Bok-
klubben drivs av Artos & Norma bokförlag.  Vår adress till redaktionen är: 

amPelos
Stationsgatan 22, 931 29 Skellefteå
tel 076-779 35 03
e-post: info@artos.se, hemsida: www.artos.se

obs!
Priserna i detta nr 4 

2022 av ampelos 
gäller fram till dess att 

nr 1 av ampelos 
utkommer i februari 

 2023

För bestÄLLnIng – vÄnLIgen anvÄnd någon av dessa vÄgar:

hemsida: www.artos.se
e-post: info@artos.se
telefon: 076 779 35 03

eller brev till: 
ampelos, stationsgatan 22, 931 29 skellefteå


