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Doktor 
Karolina 
Widerström

Moral, evolution och samhälle
Edvard Westermarck och hans närmaste krets

Otto Pipatti & Petteri Pietikäinen (red.) 

Sociologen, antropologen och moralfilosof en 
Edvard Westermarck (1862–1939) hade stort 
inflytande över sin tids samhälls- och beteen-
devetenskapliga forskning. Här grans k as den 
Westermarckska evolutionismen och dess 
band till samtida ideologiska strömningar.
300 s. Utkommen. I samarbete med Svenska  
litteratursällskapet i Finland. ISBN 978-91-985486-8-6

Syster Gerda Sjuksköterskan, fackfören-
ingsledaren och politikern Gerda Höjer

Anna Götlind

Gerda Höjer var vid mitten av 1900-talet den 
mäktigaste kvinnan i svensk fackförenings-
rörelse. Hon kämpade för sjuksköterskorna 
och var även verksam som politiker. Anna 
Götlind lyfter fram en bortglömd förgrunds-
gestalt i folkhemmets historia.
224 s., illustrerad. Utkommer i september. 
ISBN 978-91-985487-3-0 

Son till Tolstoj 
Berättelsen om Lev Lvovitj Tolstoj

Ben Hellman

Lev Lvovitj Tolstojs beundran inför sin 
berömde far slog ständigt över i uppror. 
I Sverige fann han sin hustru och sitt 
idealsamhälle, men han lämnade allt för ett 
kringflackande liv. Ben Hellman lotsar oss 
genom ett dramatiskt levnadsöde.  
448 s., illustrerad. Utkommer i  oktober. 
ISBN 978-91-985487-2-3

Franska flanörer 
Författarnas Paris, från Balzac till Modiano

Lena Kåreland

Möt Paris genom flanörens strövtåg i den 
franska litteraturen. Lena Kåreland låter oss 
ta del av romaner och dikter, tecknar miljöer 
och lyssnar in röster. Hon berättar också 
om författarnas egna relationer till sin stad, 
deras vandringar och vattenhål. 
248 s., illustrerad. Utkommer i september.  
ISBN 978-91-985487-0-9  

Persilja och gräslök knippas
Karl Alarik Grönholm, finlandssvensk  
trädgårdsmästare i början av 1900-talet

Anders Leonard Baarman

Ta del av trädgårdsmästare Grönholms  
kommenterade dagböcker och pomologi. 
Följ hans sysslor och odling, växtval och 
trädgårdskonst – samt vägen från torparpojke 
till chefsträdgårdsmästare vid Gardasjön.
380 s., illustrerad. Utkommer i november. 
ISBN 978-91-985487-4-7

Poeten Gaspara Stampa
En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik

Johanna Vernqvist

Gaspara Stampas poesi utgör ofta ögon-
blicksbilder och handlar om förälskelse och 
längtan, svek och begär. Möt renässansens 
stora kvinnliga poet i boken om hennes liv, 
lyrik och samtid. Med ett urval dikter  
i översättning av John Swedenmark.
224 s., illustrerad. Utkommer i november.  
ISBN 978-91-985487-5-4

Med kamera och koffert Resefotografier före massturismen

Sanna Jylhä & Marika Rosenström (red.)

Livet som resenär före massturismen. Fotografierna bjuder på allt från 
sjömannens äventyr till plantageägarens besök på teodlingar i Java. 
180 s., illustrerad. Utkommen. I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.  
ISBN 978-91-985486-9-3

Digital katalog med höstens böcker. 
Bläddra: www.appellforlag.se. 
Beställ: info@appellforlag.se.
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Att mötas kring varor Plats och prakti-
ker i handelsmöten i Finland 1850–1950

Johanna Wassholm &  
Ann-Catrin Östman (red.)

Nio forskare om en dynamisk tid i handelns 
historia, då allt fler kunde försörja sig på 
småskaliga affärer. Köpare och säljare möttes 
på torg och kyrkbacke, på marknader med 
kringresande och i byteshandel på stränder. 

352 s., illustrerad. Utkommer i augusti. I samarbete med 
Svenska litteratursällskapet i Finland.  
ISBN 978-91-985487-7-8

Postmodernismen i Stockholm

Ann Pålsson (red.)

Färgstark, subjektiv, hyllad, kritiserad. 
Sjutton arkitekter, stadsplanerare, byggnads-
antikvarier och konstvetare granskar ismen 
som bröt med modernismens formspråk. 
Genom texter, bilder, planritningar och 
skisser undersöker de 1980- och 90-talens 
postmoderna avtryck i Stockholms byggna-
der och offentliga rum.
256 s., illustrerad. Utkommer i november.  
Samfundet S:t Eriks årsbok. ISBN 978-91-985487-6-1 

En Qvinna läkare! 
Doktor Karolina Widerström

Eva Blomberg (red.)

Karolina Widerström (1856–1949) var  
Sve riges första kvinnliga läkare. Hennes 
mottagning i Stockholms Klarakvarter blev 
en stor framgång och hon arbetade oavbrutet 
för kvinnors hälsa och rättigheter. Sex förfat-
tare ger en unik inblick i hennes liv, gärning, 
relationer och roll i samhällsdebatten.    
448 s., illustrerad. Utkommer i november. 
ISBN 978-91-985487-1-6 
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inflytande över sin tids samhälls- och beteen-
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Westermarckska evolutionismen och dess 
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Persilja och  
gräslök knippas
Karl Alarik Grönholm, finlandssvensk 
trädgårdsmästare i början av 1900-talet

Anders Leonard Baarman

Det handlade om att plantera, beskära, ympa, 
avtäcka, undersöka, toppa, pincera, binda, gräva, 
nedsänka, doppa, tvätta, skugga, sprita, vattna, 
gödsla, reparera, etikettera, sortera, packa och 
expediera. Exempelvis ympade han azaleor, kil
ympade rosor, tvättade växter med tobaksvatten 
och undersökte okulerade rosor.

Persilja och gräslök knippas lyfter fram 
ett stycke nordisk kulturhistoria och ger en 
unik inblick i förra sekelskiftets trädgårdsod-
ling och -skötsel samt tidens trädgårdskonst 
och efterfrågade utbildningar. 

Vi får ta del av trädgårds mästare Karl Alarik 
Grönholms (1883–1918) egna dagböcker, vax - 
duksböcker med uppgifter om växtskydd och 
recept, föreläsningsanteckningar samt en egen-
händigt sammanställd pomologi. I dessa note-
ringar kring trädgårdsarbete och odling anger 
trädgårdsmästaren i detalj vilka växter han 

hanterar och vilka sysslor han ägnar arbets-
dagen åt. Anders Leonard Baarman kommen-
terar de omsorgsfulla anteckningarna samt läg-
ger till ordförklaringar. De komplett återgivna 
dagböckerna och olika arbetsplatserna jämförs 
sins emellan, med avseende på olika slags sysslor 
och arbetsuppgifter, samt växtmaterial i form 
av representerade växtsläkten och växt arter. 

Baarman berättar också om Grönholms liv 
och karriär från fattig pojke uppvuxen i ett 
torp på finländska sydkusten till chefsträd-
gårdsmästare vid en exklusiv träd- och plant-
skola vid kurorten intill Gardasjön och direk-
ta inträde på årskurs två vid en ansedd högre 
utbildning i pomologi i Tyskland. Karl Grön-
holm återvände till Finland 1912. Han dödades 
i en masskjutning under inbördeskriget sex år 
sena re, då anställd som trädgårdsmästare vid 
A. Ahlström Osakeyhtiös trädgårdsanlägg-
ningar i Norrmark. De kaos artade händelserna 
har sannolikt bidragit till att många dokument 
som rör Karl Grönholm för alltid försvunnit, 
men med denna bok stiger läsaren in i hans 
värld av sysslor och växtvård och följer honom 
tätt i verksamhet och i vardag. 

Utförande: 380 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: November
ISBN: 978-91-985487-4-7
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Karl Alarik Grönholms dagböcker avslöjar vilka växter som ansågs  
så intressanta vid sekelskiftet 1900 att de salufördes av  plantskolorna  
i Finland och Tyskland. På Otto Olberg Kunst- und  Handelsgärtnerei 
fanns 80 000 azaleor och 300 000 liljekonvaljegroddar för drivning 
och på handelsträdgården i Pyhäniemi odlades vindruvor av så 
utsökt och sällsynt kvalitet att de betingade 2 500 kr per kilo och 
exporterades både till Stockholm och S:t Petersburg.
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Sociologen, antropologen och moralfilo-
sofen Edvard Westermarck (1862–1939) hade 
fram till andra världskriget stort inflytande 
över samhällsvetenskaperna framför allt i Fin-
land, men också internationellt. På senare år 
har den Westermarckska evolutionismen fått 
ny aktualitet inom den internationella sam-
hälls- och beteendevetenskapliga forskningen.

Författarna till antologin ringar in den när-
maste kretsen kring Edvard Westermarck, in-
klusive släktkretsen, med fokus på både dess 
vetenskapliga och dess samhälleliga verksam-
het. De studerar den s.k. Westermarckska sko-
lan ur ett brett idéhistoriskt perspektiv och 
visar på kopplingar mellan kretsens tänkande 
och samtida ideologiska strömningar, såsom 
liberalism, nationalism och sekularism.

Moral, evolution  
och samhälle
Edvard Westermarck och hans närmaste krets

Otto Pipatti &  
Petteri Pietikäinen (red.)

En av Westermarcks elever, Gunnar Landtman, ägna-
de sig åt fältarbete på ön Kiwai i Papua Nya Guinea 
åren 1910–1912 och övertygades då om att samhällelig 
jämlikhet rådde i tidiga sam hällen.  Allmänetnografis-
ka bildsamlingarna, Museiverket.

Marknad i Amzmiz i Stora Atlasbergen, Marocko,  
fotograferad av Edvard Westermarck 1898. Åbo Aka-
demis bildsamlingar. 

Utförande: 280 s. Mjukband med flikar. Illustrerad.
Utkommer: Maj
ISBN: 978-91-985486-8-6
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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»Ett liv snarare olyckligt än lyckligt«  
– så såg Lev Lvovitj Tolstoj själv sitt liv i efter-
hand. Ändå hade det funnits goda förut-
sättningar för lycka och framgång. En trygg 
barndom, möjligheter till studier, humanitärt 
engagemang, en mångsidig konstnärlig be-
gåvning, ett kärleksäktenskap, synlighet för 
sina åsikter … Född med en orolig själ, rastlös 
och ombytlig, kom han efterhand att svika alla 
sina högtflygande ideal och lovvärda föresats-
er. Som författare fick han svårt att infria sina 
egna och andras förväntningar.

Lev Lvovitj såg sin far, den världsberömde 
författaren, som kanske den viktigaste orsaken 
till motgångarna. Beundran och lockelsen i fa-
derns radikalkristna livssyn övergick i ett per-
manent uppror, en vägran att krympas till Lev 
Tolstoj den lille. Förnedrande var att det sam-
tidigt var just sonskapet som tryggade honom 
ett publikt intresse och basinkomst. 

Sverige kom att spela en stor roll i Lev Lvo-
vitj Tolstoj liv. Här fann han sin första stora 
kärlek och också ett idealsamhälle, en modell 
som kunde vara räddningen för ett efterblivet 
Ryssland. Vid sidan av faderskomplexet ut-

vecklade han också ett Sverigekomplex. Stun-
der av devot beundran för landet omväxlade 
med en storrysk chauvinism som förvandlade 
alla »små« nationer till vasallstater.

Son till Tolstoj lotsar oss genom en drama-
tisk, händelserik levnad.

Son till Tolstoj
Berättelsen om Lev Lvovitj Tolstoj

Ben Hellman

Lev Lvovitj med hustrun Dora, född Westerlund, efter 
en lawntennismatch på godset Jasnaja Poljana. 

Utförande: 448 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: Oktober
ISBN: 978-91-985487-2-3
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Att mötas kring varor
Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 
1850–1950

Johanna Wassholm &  
Ann-Catrin Östman (red.)

Småhandel och informella handelsutbyten 
gav upphov till en mångfald av möten i Fin-
land under årtiondena kring sekelskiftet 1900. 
Industrialiseringen, ökade inkomster och 
större näringsfrihet gjorde att konsumtionen 
växte och fler kunde försörja sig på småska-
lig handel av olika slag. Här tar sig nio fors-
kare med bakgrund i historia, sociologi och 

traditions vetenskaper an denna mångsidiga 
handelsverksamhet som spänner över ett brett 
historiskt fält och som sällan tagits upp inom 
finländsk kultur- och historieforskning.

Utifrån begreppen plats och praktik visar 
författarna hur säljare och köpare tog handels-
platsen i bruk på olika sätt. De tar upp både 
lokala handelsmöten på stationära platser 
som torg och kyrkbacken samt återkommande 
marknadsplatser där såväl den lokala befolk-
ningen som kringresande romer, tatariska och 
judiska handelsmän och marknadsartister möt-
tes. Boken beskriver också handel som bygger 
på rörlighet och flyktigare handelsplatser, som  
byteshandel på stränderna vid Finska viken 
och kringresande försäljare på landsbygden. 

Genom handelsmötena framträder mång-
skiftande sociala relationer, bland annat när det 
gäller förhållandet mellan stad och landsbygd, 
so cial status och könsroller, liksom språkliga 
och etniska relationer. 

Att mötas kring varor lyfter fram handels-
relationernas dynamiska växelverkan och sam-
tidigt en sällan uppmärksammad kulturell di-
versitet i det finländska förflutna.

Utförande: 352 s. Mjukband. Illustrerad.
Utkommer: Augusti
ISBN: 978-91-985487-7-8
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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Livaktig marknadshandel på 1930-talet. Torghandel i Nådendal (motstående sida), Salutorget i Åbo (ovan) och 
grishandel i Johannes (nedan).



Po
et

en
 G

as
pa

ra
 S

ta
m

pa

10

HÖSTENS BÖCKER 2021APPELL FÖRLAG

Poeten Gaspara 
Stampa
En kvinnas röst i renässansens 
kärlekslyrik

Johanna Vernqvist

Trots att Gaspara Stampa (1523–1554) – re-
nässansens stora kvinnliga poet – inte blev mer 
än trettioett år, hann hon skriva över 300 dikter. 
Hennes poesi utgör ofta ögonblicksbilder och 
handlar om förälskelse och längtan, svek och 
begär.

Gaspara Stampa var verksam i Venedig och 
umgicks i de intellektuella och konstnärli-
ga kretsar som samlades i stadens salonger. 
Kvinnliga virtuoser som Chiara Matraini, Ve-
ronica Franco och Isabella Andreini samt dik-
tare som Pietro Bembo och Domenico Venier 
träffades här och framförde och diskuterade 
sina verk. Stampa jämfördes med den antika 
poeten Sapfo och hyllades för sin lyrik, musi-
kaliska talang och vackra sångröst.

Det är tydligt att Gaspara Stampa tog intryck 
av den tidiga renässansens stora namn Fran-
cesco Petrarca – men hon överskred också sin 
egen tids litterära och sociala konventioner och 
gav gestalt åt Amors krafter på ett nydanande 
sätt. Hennes verk visar släktskap med Miche-
langelos konst och poesi och här finns kopp-
lingar till skrifter av den kvinnliga filosofen och 
poeten Tullia d’Aragona som försvarade kvin-
nors rätt till sexuell och romantisk autonomi.

Det är kvinnan som är utgångspunkt i Gas-
para Stampas poesi. Hennes dikter visar hur 
kärlekens kraft kan drabba människan på nytt 
efter att den falnat och gestaltar bland annat 
den kroppsliga erfarenhetens betydelse. Stam-
pas visioner kan läsas som inlägg i det samtal 
och den debatt om kärleken och dess väsen 
som pågick i hennes samtid. Hennes intensiva 
och många gånger egensinniga diktarröst be-
rör sina läsare och väcker viktiga frågor än idag.

Här skildrar Johanna Vernqvist, littera-
turvetare verksam vid Linköpings universitet, 
poeten Gaspara Stampas liv, lyrik och den tid 
hon verkade i. Ett urval dikter återges i över-
sättning av henne och John Swedenmark.

Lucretia lär ut sömnad till sina 
döttrar. Giuseppe Salviati,  
Venedig, 1557.

Utförande: 224 s. Hårdband med skyddsomslag. Illustrerad. 
Utkommer: November
ISBN: 978-91-985487-5-4
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Franska flanörer
Författarnas Paris, från Balzac  
till Modiano

Lena Kåreland

Här står litteraturens och författarnas 
Paris i centrum, denna mytomspunna stad 
som under århundraden har varit föremål för 
människors drömmar och längtan. Paris repre-
senterar framsteg och förfining men också ex-
ploatering av arbetskraft, fattigdom och prosti-
tution. Staden i sig kan läsas som en roman och 
den är ett återkommande tema i litteraturen. 

Lena Kåreland berättar främst om 1800- 
talets Paris, århundradet då den franska 
huvuds taden blev en modern världsmetropol. 
För Victor Hugo var Paris centrum för hela 
Europa, den »gåtfulla motorn i den universella 
utvecklingen«. Här fanns scenen för hans be-
römda romangestalter med namn som Jean 
Valjean och Quasimodo. Den förre rör sig fritt 
i stadens alla delar, såväl ovan som under jord, 
medan den senares värld nästan enbart är för-
knippad med katedralen Nôtre-Dame, dess 
avsatser, prång och gömställen.

Flanören eller dandyn har täta band till 
1800-talets franska huvudstad, i litteraturen 
såväl som i verkligheten. Paris bjuder denna 

gestalt, oftast en manlig figur, på estetis-
ka upplevelser och ger honom ett otal 

möjligheter att ta del av stadens utbud. Lena 
Kåreland följer flanörens strövtåg i den franska 
litteraturen, främst inom romankonsten. Hon 
låter oss ta del av romaner och dikter, tecknar 
miljöer och lyssnar in röster. Hon berättar ock-
så om författarnas egna relationer till sin stad, 
de platser som deras liv kretsar kring, deras 
vandringar och vattenhål. 

Under 1800-talets andra hälft genomgick 
Paris omfattande förändringar – främst när 
Georges Eugène Haussmanns nya stadsplan 
med gatunät i form av breda boulevarder och 
eleganta avenyer skulle genomföras. Det påver-
kade människornas livsmönster och levnads-
vanor som tog sig nya, ofta exklusiva uttryck. 
Men vid sidan av de nybyggda paradhusen 
och den rikedom dess innehavare kunde upp-
visa fanns alltjämt de gamla trånga kvarteren 
kvar, många gånger präglade av djup fattigdom. 
Émile Zola är en av dem som skildrar stadens 
baksida. Han kan i sina romaner låta Paris 
ta form av en levande organism och 
skriver: »Husens stenar talar till 
mig … Paris har alla leenden och 
alla tårar man kan tänka sig.«

Utförande: 248 s. Hårdband med skyddsomslag. Illustrerad.
Utkommer: September
ISBN: 978-91-985487-0-9
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12 Boken ger en fascinerande inblick i livet som 
resenär före massturismens tid, mellan 1890- 
och 1960-talet. Att resa var ingen självklarhet 
och att resa med kamera ännu mer sällsynt. 
Via tretton resenärers fotografier får vi upp-
leva hälsofrämjande rekreation på Rivieran, 
en plantageägares besök på teodlingar i Java, 
barnläkarens arbetsvistelse i den indiska stor-
stadsslummen och den unge sjömannens även-
tyr på världshaven.  

Det handlar både om turisten som är på jakt 
efter avkoppling, emigranten som söker lyckan 
i väst och om personer som reser i sin yrkes-

utövning. Fotografierna kompletteras med in-
ledande presentationstexter och utdrag ur brev 
och dagboksanteckningar. Samtliga resenärers 
arkiv och samlingar ingår i Svenska litteratur-
sällskapet i Finlands arkiv. 

Med kamera  
och koffert
Resefotografier före massturismen

Sanna Jylhä &  
Marika Rosenström (red.)

HÖSTENS BÖCKER 2021APPELL FÖRLAG

Läsande damer på en balkong i Cannes,  
1890-tal. Kring sekelskiftet 1900 var franska Rivie-

ran resmålet framom andra. Här brukade också 
ett litet adelssällskap från Finland spendera vin-
termånaderna. Till fröken Valborg Wallenskölds 

och fru Eugenie Boije af Gennäs stora intressen 
hörde fotografering som under den här tiden 

krävde både tålamod och experimentlusta. De 
två kvinnorna gjorde gärna utflykter och längre 

resor medan deras äldre släktingar förde ett mer 
stillsamt liv på hotellet och i dess trädgård.

Utförande: 178 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: Maj
ISBN: 978-91-985486-9-3
I samarbete med  
Svenska litteratursällskapet i Finland
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Promenade des Anglais i Nice.  
I april 1958 gjorde journalisten  

Margareta »Marcella« Norrmén en 
reportageresa till Nice, Madrid och 

Lissabon för tidningen Hufvud-
stadsbladet. I ord och bild fångar 
Norrmén våren i Sydeuropa, var-
dagslivet med lekande barn och 

kvinnor som hänger tvätt men 
också »soldåsiga turister och slött 
vegeterande miljonärer« vid den 

kända strandpromenaden.

Krukmakare i byn Ballas i Egypten,  
fotograferade av författaren Göran  

Schildt 1954. Vintern 1954–1955 seglade 
Schildt och hans första fru Mona (född 
Morales) från Nilens mynning genom 

Egypten och Nubien ända till norra 
Sudan. Schildts intresserade sig för det 

dagliga livet längs Nilens stränder men 
dokumenterade gärna också tempel,  

gravar och andra spår av områdets 
mång tusenåriga historia.

Strandliv på Praia de Urca i Rio de 
Janeiro, Brasilien. Fotot är taget av  
direktör Eduard Paulig som 1927 gjor-
de en fem månader lång affärs- och 
studie resa till den amerikanska konti-
nenten. Hans fotografier skildrar den 
moderna storstadspulsen i städer som 
São Paulo och New York, men också 
det lokala livet på mindre orter i 
Peru, San Salvador och Guatemala.
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Gerda Höjer (1893–1974) var vid mitten av 
1900-talet den kanske mäktigaste kvinnan i 
svensk fackföreningsrörelse. Hon var också 
verksam som politiker, både i Stockholm och 
i riksdagen. Kraftfull, alltid påläst och väl för-
beredd, ständigt på väg och jämt i arbete. Hon 
kämpade för att förbättra villkoren för landets 
yrkeskvinnor, och då speciellt en stor och vik-
tig men i vissa avseenden osynlig yrkesgrupp i 
folkhemmets Sverige: sjuksköterskorna. I dag 
är hon nästan helt bortglömd.

Anna Götlind berättar om  Gerda Höjers liv 
och gärning, från åren som flick skole elev vid 
Åhlinska skolan, via arbetet som röntgensjuk-
sköterska på Maria sjukhus och fram till olika 
topposter inom fackföreningsvärlden och po-
litiken. 

Skildringen befinner sig i skärningspunk-
ten mellan den traditionella biografin och det 
historievetenskapliga perspektiv som kallas 
mikrohistoria. Genom att ställa sig bredvid 
Gerda Höjer och blicka ut mot hennes samtid 
berättar Anna Götlind också om viktiga sam-
hällsförändringar, om kvinnors rättigheter och 
möjligheter, och om hur sjuksköterskeyrket 

steg för steg omvandlades från ett kall till en 
profession.

Gerda Höjer var Syster Gerda i flera bemär-
kelser.  Hon var sjuksköterska och benämn des 
som sådan ofta som »syster«. Men hon till-
hörde också en syskonskara som hade centra-
la roller i arbetet med att ge form åt det nya 
folkhemmet. Systern Sigrid var rektor för 
Norrbackainstitutet i Stockholm, brodern 
Axel generaldirektör för Medicinalstyrelsen 
och hennes bror Karl t.f. generaldirektör för 
Social styrelsen. 

Hela sitt liv verkade Gerda Höjer i renod-
lade kvinnovärldar och som vuxen delade hon 
sitt liv med en annan kvinna. Samtidigt age-
rade hon i mer eller mindre utpräglade mans-
världar, i såväl fackliga som politiska sam-
manhang. Detta ständiga gränsöverskridande 
berörs i Syster Gerda. Anna Götlind fördjupar 
också diskussionen kring varför Gerda Höjer, 
trots makt och inflytande i sin samtid, är så 
okänd i dag.

Anna Götlind är professor i historia vid 
Stockholms universitet.

Syster Gerda
Sjuksköterskan, fackföreningsledaren 
och politikern Gerda Höjer

Anna Götlind

Utförande: 224 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: September
ISBN: 978-91-985487-3-0
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Både Bertil Almquist och EWK 
tog sikte på Gerda Höjer i kari-
katyrens form. Båda teckningar-
na är från 1950-talets början.

Gerda Höjer med kollegan  
Karin Wieslander 1920.  
Till höger ett porträtt  
från 1930-talet.

Resedagbok från 1927.
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POST
MODERN
ISMEN  I STOCKHOLM
SAMFUNDET S:T ERIK
APPELL FÖRLAG

Postmodernismen  
i Stockholm
Ann Pålsson (red.)

Under den gångna fyrtioårsperioden har 
postmodernismen hunnit med att etableras 
och vara en källa till omfattande konstnärlig 
kreativitet och sedan stagnera i formalism och 
kopplas till oönskad spekulation och överkon-
sumtion. Med tidens gång har den också bli-
vit föremål för nyfikenhet och omvärdering – 
postmodernismen upplever idag en renässans. 

Kurser inrättas på universiteten, en ny gene-
ration arkitekter och formgivare lockas av lek-
fullheten och den estetiska pluralismen. Och 
med nya digitala designprocesser och sociala 
medier har de frågor som postmodernismen 
väckte om reproduktion och simulacra – kopior 
utan original – fått en ny brännande aktualitet.

Postmodernismen i Stockholm är en av de förs-
ta böcker på svenska som beskriver den ism 
som under en relativt kort tidsperiod bröt mot 
modernismens formspråk och krav på funk-
tionalitet genom att bejaka individualismen, 
historicismen och de fria associationerna, såväl 
inom litteratur, filosofi och konst som arkitek-
tur och stadsplanering.

Sjutton arkitekter, stadsplanerare, byggnads-
antikvarier och konstvetare undersöker här  

1980- och 90-talens postmoderna avtryck i 
Stockholms byggnader och offentliga rum. 
Boken, som är Samfundet S:t Eriks årsbok, 
bygger på texter, bilder, planritningar och skis-
ser samt en bank av personliga erfarenheter 
och utgör ett väsentligt bidrag till Stockholms-
forskningen.

Medverkande skribenter
Monica Andersson, statsvetare, ordf. i Samfundet 
S:t Erik – Thorbjörn Andersson, landskapsarki-
tekt – Kersti Sandin Bülow, inredningsarkitekt och 
möbelformgivare – Victor Edman, arkitekt och 
arkitekturhistoriker – Emelie Eriksson, kulturgeograf 
och stadsplanerare – Lena From, konstprojektchef – 
Catharina Gabrielsson, arkitekt och stadsplane rare 
– Dan Hallemar, arkitekturförläggare – Susanne 
Ingo, arkitekt, vice ordf. i Samfundet S:t Erik – Jacob 
Kimwall, konstvetare och kritiker – Peter Lundevall, 
stadsplanerare – Marika Lundin, socionom med 
inriktning på samhällsplaneringsfrågor – Christina 
Pech, arkitekturhistoriker – Laila Reppen, arkitekt 
och författare – Daniel Sjöborg, konstvetare och 
stadsplanerare – Sebastian Ulvsgärd, byggnads-
antikvarie – Rasmus Waern, arkitekt och författare

Utförande: 256 s. Hårdband (halvklot).  
Illustrerad. 
Utkommer: November
ISBN: 978-91-985487-6-1
Samfundet S:t Eriks årsbok 2021
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Tidstypiskt! Söder Torn,  
arkitekt Henning Larsen, bygg - 
herre JM (foto Laila Reppen) – 
Kungsträdgårdens tunnelbane-
station med konst av Ulrik 
Samuelson (foto Mar kus Hall-
berg) – Skåpet »Hommage 
à Joseph Frank« av Sandin & 
Bühlow (foto Möbeldesign-
museet). Till vänster några  
uppslag ur boken.

4 När landskapsarkitekturen blev teoretisk 5

När landskaps-
 arkitekturen kom  
till stan
Böckerna om postmodernism i min bokhylla är först 
svåra att hitta, men till slut finner jag dem längst ner 
till höger. Det säger i sig själv något om postmodernis-
men; dels att den låter sig lättast representeras av ord 
och det skrivna; dels att den står i en undanskymd vrå. 
Postmodernismen har en tydlig teoribildning som på 
teoriers vis lämpar sig att formuleras i texter och som 
dessutom sprang ur litteraturhistoria, textkritik och 
filosofi. Det undanskymda har att göra med att post-
modernismen inom arkitekturen ganska snart kom att 
ses som en parentes, rent av något man med rodnande 
kinder motvilligt fascinerades av. Den var en infallsrik 
upptäcktsresa där man kunde hitta skatter men där det 
också bjöds på många återvändsgränder. 

Postmodernismen sedd som filosofi och text hade 
som idé att hitta nya värden genom att koppla ihop 
inslag som i förstone inte verkade relaterade. Littera-
turen har en frihet som passar för sådana kopplingar. 

THORBJÖRN ANDERSSON

I postmodernismen förekom även associationer till 
populärkulturen. En av strömningens viktiga gestalter, 
Umberto Eco, professor i semiotik i Bologna, skrev tex 
en av 1980-talets mera lästa romaner inom skönlittera-
turen; Rosens namn (1980), snarast en deckare. Boken 
handlar om fallet med en mördad munk i ett medel-
tida kloster där lösningen på mordgåtan finns i klost-
rets labyrintartade bibliotek. Och redan där är många 
av hörnstenarna i paraply-begreppet postmodernism 
lagda; det litterära, det underliggande dolda, kollisi-
onerna mellan oväntade inslag (till huvudrollen i fil-
men som kom 1986 valdes tex Sean Connery) och inte 
minst sammansättningen av tankar från olika världar.

För att sätta postmodernismen i ett perspektiv måste 
vi gå tillbaka till var den kom ifrån och även granska det  
svåra i att översätta dess ursprung i litteratur och text-
kritik till arkitektur och landskapsarkitektur. Vi besöker  
även ett par av de internationella projekten för att ge en  
nödvändig bakgrund till de avspeglingar som sedan sked- 
de i Stockholm, vilket presenteras med fyra exempel.

Modernismens strama tyglar
Postmodernismen positionerade sig i förhållande till 
modernismen, vilken hade ridit oss i ett halvsekel. Och 
därför ska vi också kort beröra modernismens roll i 

Södra Stationsområdet byggdes optatudae quas duciis 
verecepudae quas duciis quo quiatur, issedit voluptati.

10 När landskapsarkitekturen blev teoretisk 11

Jan Inghes karriär som stadsbyggare startade under 
rekordårens sista dagar. På Tekniska Nämndhusets rit-
bord låg en lamellhusplan för Minneberg på Bromma-
landet. Under Inghes ledning transformerades den till 
Sveriges första postmoderna stadsdel. Betongelemen-
ten uppfostrades till att bilda rum. Det blev en med 
dagens mått mätt ganska grovt tillyxad miljö, men med 
helt andra kvaliteter i sin relation till vattnet än vad 
lamellerna på höjden skulle ha haft. Minneberg blev en 
formövning, men kanske ändå mer ett radikalt besked 
om stadsplaneringens enorma möjligheter att snabbt 
förändra arkitekturens spelplan. Området hade under 
1960-talet varit föremål för en rad olika stadsplanestu-
dier, alla variationer på ett teknokratiskt von-obenper-
spektiv. En politisk majoritet för att lägga ned Brom-
maflyget gjorde på nytt området intressant, och till-
sammans med dåvarande planchefen Lars Brattberg 
presenterade Jan Inghe en tät och framför allt strand-
nära bebyggelse på gammal industrimark.

RASMUS WAERN

Jan Inghe och post-
modernismen

De nedlagda industrier som fanns på platsen revs. 
En orimlig lösning idag, ja kanske redan 1980 då pro-
jektet var färdigt. De stora tegelhusen nere vid vatt-
net hade kunnat tillföra miljön just de komplexa tids-
dimensioner den nu saknar. De gamla trähusen uppe i 
skogen kunde dock bevaras, liksom skogen i sig. Denna 
rockad var planens främsta förtjänst men området har 
ändå en lite klumpig kantighet som inte bara har med 
betongelementen att göra. 

Planens formalism eller kanhända planerarens bris-
tande erfarenhet gjorde att parkeringsdäcken tog några 

VÄNSTER Aquae peruptaturam sae. Iquatquunt, nonsequat. 
Alic to maio. Nequassimus que pliatem. Soloris enis 
iduscimpel magnat molorrunt expeles ex eatius etur susam 
quid mo torectem quidemque nostiis entinv.
HÖGER Aquae peruptatur am sae. Iquatquunt, nonsequat. 
Alic to maio. Nequassimus que pliatem.
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En Qvinna läkare!
Doktor Karolina Widerström

Eva Blomberg (Red.)

Karolina Widerström var Sveriges förs-
ta kvinnliga läkare och första kvinnliga kirurg. 
Hon föddes 1856 i Helsingborg och vid 31 års 
ålder tog hon klivet ut i offentligheten som ny-
utexaminerad läkare med högsta betyg. År 1889 
öppnade hon sin läkarmottagning i Stock-
holms Klarakvarter. Mottagningen blev en for-
midabel succé och kvinnor trängdes i hennes 
väntrum. 

I sin mottagning såg hon reglementeringens 
och prostitutionens avigsidor och de veneriska 
sjukdomarnas plågsamma följder. Hennes pa-
tienter tillhörde också de bättre bemedlade där 
de veneriska sjukdomarna var nedtystade och 
onämnbara. Hon tog till pennan, skrev och 
före läste. 

Karolina Widerström tillhörde den första 
generationen unga kvinnor födda vid mitten 
av 1800-talet som kunde använda sin nyvunna 
myndighet, utbilda sig och agera i offentlighe-
ten. De var inte fler än att de kände varandra 
och umgicks i samma kretsar, och många bod-
de i Stockholm. Karolina Widerström ingick 
i den uppåtstigande medelklassen och trots 
olikheter utvecklade denna generation kvinnor 

gemensamma intressen för utbildningsfrågor, 
socialmedicin, rösträtt och politik. Karolina 
Widerström levde med Maria Aspman och de 
båda var engagerade i barns hälsa och vård och 
samarbetade för att modernisera folkskolans 
naturkunskap.

De sex författarna som skriver om Karolina 
Widerströms gärning som läkare, hennes rela-
tioner och hennes samhällsintresse bygger del-
vis på helt nytt och opublicerat material. Det 
ger en unik inblick i Karolina Widerströms liv 
och engagemang. 

E VA  B L O M B E R G  ( R E D . )E VA 
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Doktor 
Karolina 
Widerström

Gynekologen och kirurgen Karolina Widerström ska-
pade ett annex till mottagningen där hon kunde göra 
operationer. Vid Upplandsgatans krön låg Stockholm 
för hennes fötter.

Utförande: 448 s. Hårdband. Illustrerad. 
Utkommer: November
ISBN: 978-91-985487-1-6
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Karolina Widerström (i rutig blus) var en förebild för en yngre generation kvinnliga läkare 
och feminister. Läkarna Andrea Andreen och Ada Nilsson (till vänster) och fackförenings-
ledaren Anna Johansson-Visborg (längst till höger) uppvaktar på 90-årsdagen. 

Att utveckla skolans biologipedagogik var ett stort in-
tresse. Grodfångst för lärarkurser i dissektion hörde till.

1933 blev Karolina Widerström Karolinska Institu-
tets första kvinnliga hedersdoktor.
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