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LINKÖPING PÅ
1980-TALET
AV HANS NILSSON & GÖRAN BILLESON
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På 1980-talet satsade vi på oss själva. Vi tittade på Dallas
och lyssnade på Madonna. Många hade hockeyfrilla.
Så ser åtminstone schablonbilden ut, men verkligheten
är mer komplicerad. I den här boken ges en mångfacetterad bild av Linköping på 1980-talet. Här skildras
stort och smått i ord och bild. Mycket nostalgi utlovas!
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Med blicken på 1970-talets
Linköping
AV GUNNAR ELFSTRÖM

Den för Linköping viktigaste händelsen under 1970-talet var att högskolan 1975 blev
universitet. Det byggdes och satsades i Linköping, vilket inte minst framgår av att det i
början av årtiondet färdigställdes tre stora köpcentrum: Skäggetorp, Ryd och Ekholmen. I
boken skildras stora händelser, men även vardagsliv och nöjen. 1970-talet var bland annat
discotekens och pizzornas årtionde, och idrottslivet upplevde sina glansdagar med
framgångar inom fotboll, handboll och cykling.
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56 LHC-PROFILER
AV JOHAN HAGESUND

I den här boken berättar några av de mest
framstående och populära spelarna i LHC:s historia
om sina speciella minnesbilder och avgörande
ögonblick i karriären. Totalt 56 porträtt i text och bild
skildrar spelare och människor som satt färg på
Linköpings Hockey Club och som för alltid kommer
att vara LHC-profiler.
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LINKÖPINGS HOCKEY CLUB
- OCH DEN FÖRÄNDRADE SJÄLVBILDEN
AV JOHAN HAGESUND

Det här är den ultimata boken om Linköpings Hockey Club! Allt från
Linköpingshockeyns uppstart på 1940-talet med kvartersklubbar som LAIK och BK
Robbi till uppbrottet från BK Kenty den 4 augusti 1976 och den oöverträffade resa
Linköpings Hockey Club gjorde därifrån och fram till dubbla SM-finaler. Boken
innehåller mängder av intervjuer med personer som på många olika sätt haft stor
betydelse för ishockeyn i Linköping genom åren.
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LINKÖPINGSPUSSEL
STORGATAN

Succén är tillbaka! Ett nytt Linköpingspussel - den
här gången är motivet hämtat från den pulserande
stadskärnan. Fotot är taget av Linköpings stadsantikvarie Alexandru Babos i höjd med Stadshuset
och ner mot Stora torget. Det här är ett klurigt tusenbitarspussel som passar utmärkt att lägga under de
lediga stunderna runt jul och nyår.
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ÖSTGÖTAPUSSEL
KOLLAGE

Mer pussel! Nu finns även ett pussel med motiv från
olika delar av vårt vackra län. Det är ett lättlagt
tusenbitarspussel som visar upp alla delar av
Östergötland med alltifrån praktfull natur till flyg,
kanaler, kloster och industrilandskap. Perfekt julklapp
till en östgöte i exil eller för dig som bara vill njuta
lite extra av att bo i Sveriges vackraste landskap!
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BILTEMA

- från källarföretag till
miljardkoncern
AV LARS DANIELSSON

Det här är berättelsen om Biltemas uppstartstid i
Linköping och de avgörande stegen på vägen mot att
bli motoristens bästa vän och en miljardkoncern. Det
är en fascinerande historia om motgångar och
medgångar. En framgångssaga som växt genom
kriserna.
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DJURMÅLARE, SKULPTRIS
OCH FÖRFATTARE

- ROSA NORDENSKJÖLDS KONSTNÄRSKAP OCH
TRAGISKA LIVSÖDE
AV AREND WALLENQUIST

Under rubriken ”Jämlikar” i skämttidskriften Strix, årgång 1913, fanns
karikatyrer av 18 kända svenska kvinnor. En av dessa var den då 23åriga Rosa Nordenskjöld. Hon hade redan då etablerat sig som
konstnär och författare med stort engagemang för djurens
rättigheter. Tragiskt nog ödelades hennes lovande karriär alltför
tidigt av en svår mentalsjukdom. Rosa Nordenskjölds namn kunde
kanske annars ha blivit lika självklart i konsthistorieböckerna som
Karin Larssons, Sigrid Hjerténs eller Ester Hennings. I den här
biografin får läsaren följa Rosa Nordenskjölds liv och karriär. Från
det tidiga genombrottet och brevväxlingen med Selma Lagerlöf till
det dramatiska insjuknandet på Kanarieöarna under brinnande
världskrig och slutet på ett mentalsjukhus.
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KONSTNÄREN
AV THOMAS EDETUN

Thomas Edetun är född 1962 i Linköping där han levt
och verkat under större delen av sitt liv. Det
konstnärliga uttryck han framförallt ägnat sig åt är
måleri. I Konstnären finns ett hundratal av Thomas
Edetuns verk återgivna, både oljemålningar och
akvareller. Boken innehåller också sex artiklar skrivna
av Lars-Ove Östensson, Martin Sundberg, Helena
Scragg, Christer Fällman, Bo Borg, Joanna Persman
samt Agneta Lalander.
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DITT HJÄRTA ÄR MITT
AV LANA BRUNELL & THOMAS BODSTRÖM

Ditt hjärta är mitt är en pusseldeckare där huvudfokus ligger
på mordgåtan, personliga relationer och förfarandet inom det
svenska rättsväsendet. Med värme och träffsäkerhet skildrar Lana
Brunell och Thomas Bodström livet i en mindre svensk stad där
folk är som folk är mest. De älskar, bråkar, stressar och tvivlar –
men landar med fötterna på marken.

Foto: Sugarcrisp Pictures
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Foto: Karin Lundin

ÖVRE VASASTADENS
FÖRVANDLING
AV JOHAN HAGESUND & KARIN CHRISTOFFERSSON

I Övre Vasastadens förvandling skildras ett stycke
Linköpingshistoria utifrån ett område, en gata, ett antal
företag och en idé om ett stadsbyggnadsprojekt. Övre
Vasastaden har förvandlats – och här är historien bakom
förvandlingen.

199 KR

LINKÖPINGSFILMER
Unika originalfilmer från ett svunnet Linköping! Materialet är
smidigt förpackat i tre olika DVD-filmer där Gunnar Elfström
guidar tittaren med sedvanlig precision och berättarlust.
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1940-talets Linköping Linköping 1940-1975
- en resa i tid och stadsrum

- på spaning efter den stad som flytt

60 år på 60 minuter
- händelser i Linköping

EN ENKEL BILJETT
TILL SVERIGE
AV LARS DANIELSSON

En enkel biljett till Sverige är den fascinerande berättelsen om
Saab och företagets vedermödor att leverera flygplan i tid till
flygvapnet. På samma gång är det en skildring av de italienska
invandrarnas bakgrund, deras strävan att få ett bättre liv i Sverige
och svårigheterna att anpassa sig till svensk kultur. Författaren Lars
Danielsson har använt sig av intervjuer, skrivelser och brevkorrespondens för att berätta historien om den italienska arbetskraftsinvandringen till Saab i Linköping på 1950-talet.
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DÖDSPILOTENS SON
AV ÅKE STOLT

Dödspilotens son är boken om Karl-Erik ”Karle” Thellman, propellersnickare på
Malmen. Det är en bok om flygets barndom och livet i både det civila och det
militära Malmen i början av det förra seklet. Från första parkett kunde Karle följa
flygets framväxt, den tekniska utvecklingen, piloternas mödor, hjältedåd och alltför
många dödskrascher. Den här boken skildrar en dramatisk och spännande tid i
utkanten av Linköping. Den innehåller flera märkliga levnadsöden och tragedier.
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En litterär upplevelse du absolut
ska unna dig.
JACOB CARLANDER I

CORREN 15 JULI 2019

CARL SILOW I ETT BLÉRIOT XI VID
CARL CEDERSTRÖMS FLYGSKOLA
PÅ MALMEN, 1912.
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25 östgötahistorier
Av: CH Svenstedt

Enmansarmé i fladdrig
kavaj

Järnbergen i Tylöskogen
Av: Jan-Eric Karlström

Sveriges modernaste kommun
Av: Sven Lindgren

Av: Lars-Ola Johansson (red.)

100 KR/ST
GÄLLER SAMTLIGA
TILAR PÅ DETTA
UPPSLAG

Lyra kommer igen!
Av: Bo Borg (red.)

Hopp för klimatet
Av: Titti Knutsson

