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Kära läsare

De berättelser ni nu ska få ta del av är några av de märkligaste jag
någonsin läst. Av en slump fann jag en anteckningsbok. Den var
gömd i en gammal hattask längst in i en garderob i ett undanskymt
utrymme på Göteborgs stadsmuseum. Jag har nämligen för vana att
närhelst jag ser en garderob av det äldre slaget, gärna i trä med stora
sirliga dubbeldörrar, stiga in med förhoppning om att finna att bakre
väggen saknas och att det istället ska finnas en väg till en annan

värld. Hittills har det aldrig inträffat men jag ger fördenskull inte upp
hoppet. Av ren nyfikenhet började jag läsa anteckningarna jag funnit.

Döm om min förvåning när de mest osannolika berättelser
uppdagades, alla med koppling till föremål i Göteborgs

stadsmuseums magasin.



Som bokförläggare är det min plikt att dela med mig av de bästa
berättelser jag kan hitta och det är vad jag nu gjort. Vad som är sant
och vad som är fiktion i den här boken som du just nu håller i din

hand, lämnar jag till dig som läser detta att avgöra.

Lupina Ojala, förläggare

Medverkande noveller och författare:
Minnenas dans av Paula Törnqvist
De tre förlista av Sofia Albertsson

Mammas krokodilskor av Erika Johansson
Det vackraste huset i Änggården av Tora Wall

Aquanaut av Saga Stigsdotter
Siden och annat otyg av Karin Skarin

Med oss får du alltid dansa av Johan Palmér
1917: Leverans av Emelie Beijer
Fingeravtryck av Elin Olausson
Resenären av Frida Gråsjö

Tiden; knappar; in av Marie Metso
Johanna av Erik Edsbagge Engström

Annabeth av Camilla Lindberg Ingasdotter
Mörker av Hanna Olsson Drammeh
Sommarens sfärer av Karl Karlsson
Underverken av Emma Axberg
Klänningen av Irene Kimanius
Idas sund av Rikard Slapak

Papegojan och damen av Elisabeth Magnusson Rune
Inlåst av Lovisa Qvarfort Wistrand

Denna antologi har tillkommit genom ett samarbete mellan
Catoblepas förlag och Göteborgs stadsmuseum i samband med
utställningen "Göteborgs garderob", en utställning om historiskt
mode. Vi anordnade en novelltävling där juryn bestod av Daniel

Finnholm, museipedagog Göteborgs stadsmuseum, Patrik
Centerwall, författare och föreläsare samt Lupina ojala, författare

och förläggare.
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