
Ny upplaga – ny möjlighet att beställa till specialpris 

HANDBOK I LUNDAANDAN – om den finns 
 

    320 sidor, 17 x 24 cm, hårdband, med ett rikt  
    bildmaterial och bidrag från ett 80-tal medverkande 
    Förlag: Bild & Media AB, 046-142089 
    bildochmedia@telia.com, ISBN 978-91-982615-6-1  
 
    Boken ger mycket personliga bilder av ett  
   stort antal personer som annars mest är  
   kända i sina officiella roller. (Mats Svegfors) 
 
   En student i Uppsala: Visst finns lundaandan.  
  Och det är bara att hoppas att den stannar där.  
  (Sven Unger försöker i boken besvara frågan om  
  lundaandan finns) 
 

Handbok i lundaandan – om den finns kom ut sent i höstas. Den har sålts och 
efterfrågats över förväntan, så nu ska den ges ut i en andra tryckning/upplaga.  
Vi som redaktörer vill med detta brev erbjuda dig – företag, institutioner, sällskap med 
flera möjligheten att beställa boken i förväg till reducerat pris. (Du har också möjlighet att 
beställa exemplar som privat enligt nedan.) 
      Boken passar utmärkt som presentbok. Den innehåller bidrag av lundensare i olika 
åldrar och från olika samhällsområden och fakulteter. Nutida studenter blandas med 
alumner ute i världen. Alla försöker beskriva vad lundaandan kan vara och det formar sig 
till en mosaik med minst ett 80-tal bitar. Humor och allvar blandas, spexare och biskopar, 
studenter och professorer, texter och bilder, allt i god lundaanda. 
      Till de medverkande hör lundensare som Ingvar Carlsson, Annie Lööf, Anders 
Arborelius, Jens Henriksson, Eva Åkesson, Christer Fåhraeus, Olof Skoog, Anna 
Stenstam, Jessica Abbot, Johan Wester, Catarina R & Mikael Dolsten, Erik Renström, 
Hanna Gunnarsson och Christina Abdulahad – för att nu nämna bara några skribenter. 
 
      Vänliga redaktörshälsningar 
      Göran Bexell                Per Lindström 
      goran.bexell@rektor.lu.se | 070-5597001      bildochmedia@telia.com | 046-142089 
 
 
Beställ ”den perfekta presentboken om Lund” till ett specialpris (plus 6 % moms): 
3–9 ex 220 kr, 10–24 ex 210 kr, 25–99 ex 200 (ingen frakt tillkommer för leverans inom Lund).  
 
Sista dag för detta erbjudande är den 21 februari, så skicka din beställning redan idag till 
förlaget på e-post bildochmedia@telia.com. 
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