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Böckerna i den här katalogen har getts ut 
av förlaget Futurum. Eftersom innehavaren 
Bengt Bratt har gått i pension har vi på DIBB 
förlag övertagit boklagret. 

Här presenteras böckerna och – i de fall vi 
har uppgifter – några rader om författarna. 

Besök gärna förlagets hemsida. 
www.dibbforlag.se.
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Tomtens långa 
vandring

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722607
antal sidor: 80
utgivningsår: 2003

av: christer sööder

Om boken: 

Bildkonstnären Christer Sööder berättar i 35 akvareller 
och korta texter om hur en gårdstomte tvingas ta farväl 
av vännerna på den gamla gården men efter många 
strapatser finner en ny tillvaro i staden.

En fängslande bildberättelse för vuxna och barn om 
den mytomspunna gårdstomten enligt gammal svensk 
folktro.

Om författaren: 

Christer Sööder är född i Motala men är numer bosatt 
i Norrköping. Han har under många år arbetat som 
illustratör på Östnytt men inledde sin yrkesverksamma 
bana som reportagetecknare på facktidningar. Christer 
är idag 66 år gammal.
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Spegelyta

bandtyp: häftad
isbn: 9187722569
antal sidor: 192
utgivningsår: 2003

av: ann-mari tormalm

Om boken: 

Fröberga vid Vätterns strand är en idyll. Men precis 
som Vätterns spegelblanka yta i ett andetag kan bli ett 
rasande hav, förvandlas idyllen till en orkan, där pas
sioner, maktkamp och tillkortakommanden kommer 
i dagen. Ett mord! I lilla Fröberga? Otänkbart.

I det gamla kommunalhuset trasslar kommunpoliti
ker, chefer och vanligt folk in sig i ett nätverk av lögner, 
svek och revirtänkande. Katja, projektledare för kun
skapslyftet, står utanför, iakttar och noterar men dras 
ändå in i den karusell som avslöjar en mördare.

Om författaren: 

AnnMari Tormalm är född och uppvuxen i Motala 
men numer bosatt i Linköping. AnnMari är en pen
sionerad Komvuxrektor som efter yrkeslivet sadlat om 
till författare. Hon har sedan debuten med Spegelyta 
2003 gett ut ett tiotal böcker, allt från ungdomsdeckare 
till äventyrsromaner och barnböcker. Hon är medlem 
i flera grupper och organisationer där ordet står i cen
trum och hon föreläser och ger kurser i skrivande.
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Ljuva sommarlov 
och gömd  
verklighet 
bandtyp: inbunden
isbn: 9187722542
antal sidor: 177
utgivningsår: 2003

av: karl-heinz schröder

Om boken och författaren: 

Karl-Heinz Schröder frigavs den 9 februari 1950 – han 
var då 21 år – från sin fångenskap i den sovjetiska ocku-
pationsmaktens specialläger, Sachsenhausen, och lyck-
ades på försommaren samma år ta sig över till Sverige, 
dit hans föräldrar och syskon tidigare hade flytt.

Efter en tids god vård på sanatoriet i Målilla återvann 
han snart sin hälsa och sina krafter och kunde börja 
ta igen vad han som ung gått miste om under de fyra 
förödande åren i den ryska fångenskapen. Han etable-
rade sig på arbetsmarknaden, bildade familj, utbildade 
sig till ingenjör och grundade så småningom (1973) det 
framgångsrika miljöteknikföretaget Mercatus Engine-
ering AB i Vimmerby. 

Med denna bok berikar Karl-Heinz Schröder vårt 
vetande inte bara om det vardagliga livet i en tysk stad 
före, under och efter Andra världskriget utan också, och 
framför allt, om de fasansfulla men hittills ofullstän-
digt skildrade förhållandena (den gömda verkligheten)  
i den sovjetiska diktaturens fångläger. 
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Flisor

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722844
antal sidor: 226
utgivningsår: 2005

av: leif östrup

Om boken: 

Dagsverser i Corren 1993–2005 – ett urval med teck-
ningar av Emma Berger

Flisan lyfte sidan
Kan man leasa en flisa? Javisst, det gjorde jag i flera 

år som redaktör för Kort & Gott i Corren. Dagsverserna 
av Voix de Ville fick den ”lätta sidan” att lyfta varje 
veckoslut.

Som en smäcker slända i östgötsk tappning.
Aldrig har så många (läsare) haft så få (ord) att tacka 

för så mycket (förnöjelse), för att travestera Churchill.
Valda delar av fem hundra underfundiga små mäs-

terverk är samlade i denna lilla skrift. En tidsbild så 
kort och god som någon.

Flisor ska aldrig huggas eller tuggas. Smaka eller 
bara läppja på smågodiset. Läsningen framkallar knap-
past någon mättnad, snarare lättnad. Och flygfärdighet.

Ord kan få vingar, och läsare också. Låt dig lyftas 
som en slända!

Pitas Högfeldt
Redaktör, Östgöta Correspondenten
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Om författaren: 

Pensionerad plastikkirurg, professor emeritus vid Lin-
köpings universitet. Mångårig skribent på Correns Kort 
& Gott. Har även skrivit facklitteratur om brännskador.
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Boken om Anna

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722283
antal sidor: 195
utgivningsår: 1999

av: fredrik ljungzell

Om boken: 

Visste du att …
… ungefär 300 000 heter Anna i Sverige idag!
… Anne är en fransk form och Ann är en engelsk 

form av Anna. Anita är en spansk diminutiv, betyder 
alltså ”lilla Anna”, Annichen är en tysk variant av det.

Författaren ger inledningsvis besked om vad namnet 
Anna betyder, i vilka former det förekommer och vad 
Anna-dagen den 9 december brukar förknippas med. 
Han presenterar sedan ett brett urval av Annor, såväl 
nu levande som för längesedan bortgångna och kanske 
glömda.

Här får vi möta tappra kvinnosakskämpar, häftiga 
sjörövare, mästerskyttar, framstående skådespelare, 
sångerskor, politiker, konstnärer, musiker, författare, 
idrottare och många andra.
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Boken om Gustav

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722364
antal sidor: 224
utgivningsår: 1997

av: lars nyström

Om boken: 

Lars Nyström tecknar ca 230 porträtt av intressanta 
personer i sin bok. Här möter vi de verkliga superkän-
disarna som Gustav Vasa, Gösta Berling, Gustaf Dalén, 
Gustave Doré, Gösta ”Fåglum” Pettersson och Gösta 
Bohman, men också ett stort antal andra intressanta 
personer, var och en betydelsefull på sitt speciella 
område, till exempel inom konst, idrott, vetenskap och 
musik. Eller vad sägs om:

* Gustaf Hermansson, 1878–1965, luffare
* Gustaf Håkansson, 1885–1987, sverigecyklist
* Gustav Jonsson, 1907–1994, barnpsykiater
* Gustaf Werner, 1859–1948, donator

Om författaren: 

Pensionerad redaktör på Corren. Skriver nuförtiden 
i Linköpings-Posten. 
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Akademisk resa

bandtyp: inbunden
isbn:  9187722828
antal sidor: 336
utgivningsår: 2005

av: ingemar lind

Om boken: 

I Akademisk resa ger Ingemar Lind en djupt initierad 
skildring av den omvälvande struktur- och kultur-
omvandling som skett inom det svenska universitets- 
och högskoleväsendet under de senaste femtio åren.

Omfattningen av denna omvandling framgår bland 
annat av att antalet studenter ökade från ca 20 000 
i början av 1950-talet till närmare 340 000 i början av 
2000-talet. En handfull högre lärosäten, därav två uni-
versitet, fanns att välja bland i början av perioden, med-
an det vid 2000-talets början fanns ett 15-tal universitet 
och ca 25 högskolor i landet.
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Om författaren:  

Sin egen resa startade Ingemar Lind 1952 med femton 
år vid Uppsala universitet där han förvärvade en dok-
torsgrad i matematik och också rika erfarenheter både 
som student och yngre lärare. Efter uppsalaåren har 
Ingemar Lind varit en betydelsefull aktör vid flera av 
brytpunkterna i högskoleväsendets utveckling, särskilt 
vid universiteten i Linköping och Örebro.

Han tillhörde ”Gründergenerationen” vid etable-
ringen av universitetsfilialen i Linköping och spelade 
en viktig roll vid dess omvandling till Filosofiska fa-
kulteten vid Linköpings högskola och därefter för upp-
höjelsen av detta lärosäte till universitet. Och han var 
– tillsammans med Göran Graninger – den drivande 
kraften bakom etablerandet av den unika temaforsk-
ningen vid Linköpings universitet.
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Bördan

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722704
antal sidor: 288
utgivningsår: 2004

av: lennart hallberg

Om boken: 

Han har gjort sig skyldig till det vidrigaste av alla brott. 
Han har mördat en liten flicka. Och han vet att det han 
gjort är fruktansvärt och att han ensam måste bära den 
tunga bördan.

Men han är kanske inte ensam om skulden?
Under många år följer han polisens fruktlösa spa-

ningar efter honom själv, mördaren, samtidigt som 
bilder från det förflutna spelas upp inom honom …

I romanen speglar författaren möjliga förklaringar 
till ondskan också när den ter sig som mest avskyvärd.
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Ansiktsmannen

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722682
antal sidor: 296
utgivningsår: 2004

av: lennart hallberg

Om boken: 

En tidig morgon försvinner Sara oförklarligt. Hennes 
fotavtryck på väg till brevlådan och morgontidningen 
snöar snabbt igen denna torsdagsmorgon i Östergöt-
land ... Det här är en berättelse om helt vanliga männi-
skor som drabbas av den nya organiserade brottslig-
heten från andra sidan Östersjön med starka inslag  
av trafficking, prostitution, utpressning och mord.

Om författaren: 

Född 1948 i Hässleholm. Examen i beteendevetenskap 
vid Lunds universitet. Inflyttad till Kimstad från Skåne 
1995. Arbetat med personalutveckling i egen regi sedan 
1990. Började skriva skönlitteratur 2003. Numer bosatt 
i Thailand.
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Boken om Birgitta

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722348
antal sidor: 85
utgivningsår: 1998

av: gunilla noreen

Om boken: 

Boken om Birgitta tar upp religiösa personligheter som 
Birgitta, den heliga och Santa Brigida. Även birgittin
ska sångfåglar från opera och revyscen och då bland 
annat Birgit Nilsson och Brita Borg. Av författare och 
journalister kan nämnas Brita af Geijerstan, Britt G. 
Hallqvist, Birgit Th. Sparre och Birgitta Lillpers.

Icke att förglömma prinsessan som blev gymnastik
direktör, prinsessan Birgitta. Politiker som Birgitta 
Dahl och Birgit Friggebo. Döttrar av tiljan, från Birgitta 
Andersson, via bland andra Brigitte Bardot till Birgit 
Tengroth. Dessutom både konstnärer, litterära Brittor 
och Brittsommar.

Om författaren: 

Blev den förste barnboksbibliotekarien på dåvarande 
stadsbiblioteket innan det brann ned. Gunilla avled 
i oktober 2003.
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Gösta

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722720
antal sidor: 304
utgivningsår: 2004

av: lennart forén

Om boken: 

Tiden mellan första och andra världskriget var en po-
litiskt omvälvande och orolig tid i Europa. Det var en 
storhetstid för konstnärer som Picasso, Kandinsky, 
Léger och Picabia och författare som Joyce, Kafka och 
Thomas Mann.

I denna tid levde konstnären, helsingborgssonen 
Gösta Nordblad (1897–1940), starkt påverkad av de poli-
tiska och kulturella strömningarna.

Rikt begåvad arbetade Gösta Nordblad hårt för 
att själv bli en stor och erkänd konstnär. Jenny Lind-
stipendiet fick han också tre år i följd! Intrigerna inom 
de etablerade svenska konstnärskretsarna engagerade 
honom starkt. Livets törnar och motgångar tog dock till 
slut överhanden och hans liv slutade tragiskt.

Om författaren:

Lennart Forén är avliden.
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Liv och dans

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722232
antal sidor: 344
utgivningsår: 2000

av: tatiana niordson-norén

Om boken: 

Tatiana Niordson föddes i Jekaterinburg i Ryssland 1918, 
mitt under brinnande revolution. Modern var ryska, 
fadern svensk.

Tatiana berättar här om sina ovanliga barn- och ung-
domsår – om familjens dramatiska flykt från Ryssland, 
om de lyckliga barnåren i Sydafrika och om ungdoms-
åren i dansens tecken i Stockholm och Paris.

Hon berättar om möten med Anna Pavlova, Zulu-
folket i Natal, Harry Martinson och ryska emigranter 
i Paris.

Dansen och baletten blir ledstjärna i författarens 
liv och som mycket ung studerar hon balett i Paris och 
turnerar sedan med den ryska Monte Carlobaletten.

18 år gammal öppnar Tatiana balettskola i Örebro 
och blir senare även balettchef hos revykungen Karl 
Gerhard.
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Om författaren: 

Hennes familj flydde undan ryska revolutionen och 
kom till Sverige. Hon turnerades som balettdansös  
i Europa och hon arbetade som koreograf hos revykung-
en Karl Gerhard. 1946 flyttade Tatiana till Linköping 
där hon öppnade en dansstudio. 1984 fick hon kultur-
stipendium av Linköpings kommun med motiveringen 
”Tatiana Niordson-Norén har med stor kunskap och 
djupt engagemang introducerat barn och ungdom till 
den klassiska baletten.” Tatiana avled i januari 2006.
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Allvarligt tecknat 
skämtsamt sagt

bandtyp: häftad
isbn: 9187722437
antal sidor: 118
utgivningsår: 2002

av: einar carron

om boken och författaren: 

Kära läsare!
Norrlänningar är roliga, säger många. Själv är jag 

född i Skellefteå för länge sedan. Där stannade jag i 20 
år för att hinna bli så rolig som möjligt innan jag drog 
söderut. Blev lärare och extraknäckte i 25 år som jazz/
dansmusiker. När jag tröttnat på det kom jag plötsligt 
att tänka på min regionalt förvärvade rolighet. Då satte 
jag igång och gjorde 7000 teckningar som framförallt 
har drabbat Gefle Dagblad.

Ett drygt hundratal bilder har jag valt ut för den här 
boken. De är hämtade ur de ca 10 senaste årens produk-
tion och berör våra svårigheter i en komplicerad tillvaro. 
Ganska så många handlar om skolan, vården, posten, 
banken och kyrkan. Somliga anknyter till tidigare hän-
delser, som jag ändå litar på att du kommer ihåg.
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Jesus och riket

bandtyp: häftad
isbn: 9187722739
antal sidor: 112
utgivningsår: 2006

av: bengt holmberg

Om boken: 

För de traditionskristna är Jesus Gud och som sådan 
delaktig i världens skapelse, medan en sekulariserad 
allmänhet och många forskare hellre ser honom som 
representant för det sant mänskliga. Ja, så går mening
arna isär och någon hjälp i tänkandet står heller inte 
att finna i kyrkans budskap, som enligt min mening 
innehåller så mycket av förlegat tankegods och onödiga 
tankesvårigheter att många människor av den anled
ningen vänder ryggen åt kyrkan och den kristna läran.

Vill vi att kristendomen skall spela någon roll för 
nutidsmänniskan och den moderna samhällsutveck
lingen måste vi alltså inrikta oss på att undanröja dessa 
svårigheter och göra det möjligt att även förnufts
mässigt komma till klarhet i det religiösa tänkandet.

Om författaren: 

Bengt Holmberg är pensionerad lärare, född och upp
vuxen i Stockholm men numer bosatt i Uppsala. Har 
legat på sjön i ett och halvt år och undervisat marin
soldater. Född 1924.
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På halv stång

bandtyp: häftad
isbn: 9187722437
antal sidor: 118
utgivningsår: 2002

av: gotthard sjölander

Om boken: 

På halv stång är en kriminalroman om ett avskyvärt 
brott som begås i den småländska musikmetropolen 
Hularyd och utreds av en grupp kriminalare från Kal-
mar med aktivt bistånd av den lokala polisen.

För den kräsne läsaren är bokens språk en särskild 
källa till glädje, kanske allra mest njutbart när det blom-
mar ut i de skarpsynta personbeskrivningarna och de 
något respektlösa analyserna av de lokala politikernas 
och de pengafromma marknadsdyrkarnas göranden 
och låtanden.
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Om författaren: 

Gotthard föddes i en torparstuga i en syskonskara på 
sju barn. Från att ha varit målarlärling hos sin far fick 
han möjlighet att studera och tog akademisk examen 
i Lund. Under fyra år var han journalist på tidningen 
Arbetet. När han gift sig med Astrid 1943, och barnen 
började komma, sadlade han om och arbetade några 
år som läroverksadjunkt. I början av 1960-talet var han 
den förste rektorn för realskolan i Gnosjö, innan han 
blev rektor för gymnasiet i Hultsfred.

Han var i skolan en föregångare, som utvecklade 
både pedagogiken och skolmiljön. Bland annat ivrade 
han för att kommunens bibliotek i Hultsfred skulle vara 
placerat intill gymnasieskolan, så att det kunde använ-
das både av allmänheten och i undervisningen. Han 
avled i februari 2011.
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Filosofi och  
samhälle
bandtyp: inbunden
isbn: 9187722747
antal sidor: 240
utgivningsår: 2004

av: bengt holmberg

Om boken: 

Författarens avsikt med den här boken är att visa hur 
fascinerande, roligt och nyttigt det filosofiska tänkandet 
kan vara. Och han vill starkt poängtera sambanden 
mellan det filosofiska och pedagogiska tänkandet å ena 
sidan och samhällsutvecklingen å den andra.

Boken är skriven med tanke på alla dem som ännu 
inte haft tillfälle att studera filosofins historia på allvar. 
Det är inte fråga om en traditionell lärobok i filosofins 
historia, utan snarare en introduktion till denna histo
ria, ett försök att visa hur spännande och roligt det är 
att själv försöka tänka logiskt och kritiskt och också att 
fundera över hur det mänskliga tänkandet varierar från 
tid till tid.

Om författaren: 

Bengt Holmberg är pensionerad lärare, född och upp
vuxen i Stockholm men numer bosatt i Uppsala. Har 
legat på sjön i ett och halvt år och undervisat marin
soldater. Född 1924.
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Boken om Erik

bandtyp: inbunden
isbn: 9187722305
antal sidor: 89
utgivningsår: 1998

av: brita och bengt lundberg

Om boken: 

I Boken om Erik möter vi ett sjuttiotal personer med 
namnet Erik, däribland också inledningsvis ett antal 
halvt eller helt mytiska sagokungar.

Här får vi också möta de två takryttarprinsarna 
i form av plåtfigurer högst uppe på taket på Kimstad 
kyrka i Östergötland.

Erikslegenden och Erikskrönikan presenteras också, 
liksom begreppet eriksgata, ett antal bebyggelsenamn 
på Erik och givetvis själva namnet Erik. Författarna 
lägger huvudvikten vid sentida Erikar verksamma inom 
konst, litteratur, musik, teater, film, politik, ekonomi, 
sport och vetenskap.
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