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Biblioterapi

Sagor i urval

Cecilia Pettersson
Kan vi må bättre genom att läsa
litteratur? Vilken litteratur i så
fall? Och hur går det egentligen
till att läsa i hälsofrämjande eller
personlighetsutvecklande syfte?
Frågorna utgör utgångspunkter i
det första större verket om biblioterapi på svenska.
224 s. Hårdband. Utk. i september.
ISBN 978-91-984961-9-2

Cec
i

Partiernas vägskäl

Zacharias Topelius
Utg. Hanna Kurtén
Inledning av Olle Widhe
Sov du lilla videung och Hallonmasken har präglat generationer.
Topelius sagor, visor och dikter
får en nytolkning med Ninni
Kairisalos illustrationer.
100 s. Hårdband. Illustrerad. Utk. i augusti.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. ISBN 978-91-984961-6-1

År. Historiker berättar

Ett nytt politiskt landskap
i Sverige och Finland

Olof Ehrenkrona (red.)

Anna Götlind
& Magnus Linnarsson (red.)

Vad innebär samhällsutvecklingen för de politiska partierna i två
närstående grannländer? I denna
antologi diskuteras maktdelning,
nya rörelser, rättighetsfrågor och
geopolitiska förutsättningar.

Från 1250 till 1983. Tjugoen historiker lyfter fram enskilda öden
och händelser ur det förflutna.
De berättar om när kungen strejkade, om kyrkoherde Mellander,
om kupongfifflare, om Caveforsaffären och mycket annat.

160 s. Hårdband. Utk. i november.
ISBN 978-91-985485-4-9

256 s. Hårdband. Illustrerad.
Utk. i november. ISBN 978-91-985485-2-5
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Hästen och den mänskliga hälsan
Gunilla Silfverberg
& Henrik Lerner (red.)
Hästen har en viktig roll som medarbetare
i vård, socialt behandlingsarbete och pedagogik. Men vilken betydelse har hästen
egentligen? Kan den bidra med något som
yrkesutövare inom dessa områden inte kan?
Här finns stimulans och samlad kunskap för
såväl praktiker som forskare.
160 s. Hårdband. Utk. i oktober.
ISBN 978-91-985485-1-8
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Hushållsbok för Stensböle gård

Amerikaminnen

Recept, råd och huskurer från 1700-talet

Återvandrare och invandrare berättar

Utg. Märtha Norrback
Foto: Katja Hagelstam

Ann-Marie Ivars

Barbro Hästeskos hushållsbok visar att ett
herrgårdshushåll i början av 1700-talet var en
hel värld för sig. För adelskvinnan som ledde
hushållet var en receptbok där det också
ingick råd och huskurer oumbärlig.

Berättelser från trettio Amerikafarare som
under det tidiga 1900-talet lämnade svenskbygderna i Österbotten och sökte lyckan och
ett nytt liv i landet i väster. Boken bygger på
intervjuer med återvandrare och invandrare
i USA och Kanada.

180 s. Hårdband. Illustrerad. Utk. i augusti.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
ISBN 978-91-984961-7-8

220 s. Hårdband. Illustrerad. Utk. i augusti.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
ISBN 978-91-984961-8-5

Modevetenskap

Brev

Nya perspektiv på mode, stil och estetik

Emma Severinsson & Philip Warkander (red.)
Fjorton skribenter presenterar den svenskspråkiga forskningen inom modevetenskap
och lyfter fram modets historia. De granskar
mode i förhållande till kommunikation,
arbetsliv och idédebatt samt relationen till
konsumtionskultur och materialitet.
352 s. Mjukband med flikar. Illustrerad. Utk. i december.
ISBN 978-91-985485-6-3

en kvinna i regeringen
Statsrådet Ulla Lindströms liv och arbete

Henry Parland
Utg. Elisa Veit

Gunnel Karlsson

Henry Parlands brev till familj och vänner
öppnar dörren till författarskapet och relationerna. Författaren dryftar sina personliga och
litterära med- och motgångar. Breven ger också
en inblick i hans förhållande till sin samtid.
372 s. Hårdband. Illustrerad. Utkommen.
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.
isbn 978-91-984961-4-7

Ulla Lindström var FN-delegat och ensam
kvinna i regeringar ledda av Erlander. Som
minister lade hon grunden för jämställdhetspolitiken och stred för u-hjälpen. Som politisk kvinna var hon ständigt utsatt för kritik
men fortsatte att verka för det hon trodde på.
272 s. Hårdband. Illustrerad. Utk. i december.
ISBN 978-91-985485-5-6

Emma Severinsson & Philip Warkander (red.)
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Silversmide
Industridesign
Skulptur i mässing
Thomas Lindblad
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Kosovo och FN
Ögonblicksbilder från en dagbok
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Kosovo och Fn

Formgivaren
Pierre Forssell

Augusta Lundin

Ögonblicksbilder från en dagbok

Karin Rudebeck

Thomas Lindblad

Karin Rudebecks anteckningar från sin tid
som FN-medarbetare i Kosovo är en djupt
berörande skildring av etniska och även
interna stridigheter. Hennes berättelse om
fredsarbetets möjligheter och begränsningar
är lika aktuell nu som då.

Pierre Forssell (1925–2004) förnyade modern
svensk bruksdesign, och han gjorde den
internationellt uppmärksammad. För Gense
formgav han vickningsgaffeln Piruett i rostfritt stål och han gav liv och form åt Skultunas
mässing.

Lotta Lewenhaupt
& Anna Bergman Jurell

192 s. Mjukband med flikar. Utk. i november.
ISBN 978-91-985485-3-2

240 s. Hårdband. Illustrerad. Utk. i oktober.
ISBN 978-91-985485-0-1

Haute couture på svenska

Ateljésömmerskan Augusta Lundin (1840–
1919) drev Sveriges första modehus, under
närmare tre decennier känt för hög modegrad
och utsökt kvalitet à la fransk couture. Hon
var sin tids Dior.
144 s. Mjukband med flikar. Illustrerad. Utk. i augusti.
ISBN 978-91-984961-5-4
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Skulptur i mässing
Thomas Lindblad

Formgivaren
Pierre Forssell
Silversmide – Industridesign –
Skulptur i mässing
THOMAS LINDBLAD

Appell Förlag

Formgivaren Pierre Forssell

4

Pierre Forssell (1925–2004) växte upp i en
liten lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.
Han var duktig på att teckna och bestämde sig
tidigt för att bli konstnär. Han jobbade, sparade pengar, sökte till Konstfack och kom in.
Han studerade vid metallavdelningen, med
Erik Fleming som lärare och mentor, och han
fick sedan arbete på Flemings Atelier Borgila.
Mellan 1952 och 1960 var Pierre Forssell själv
lärare i metall på Konstfack. Under tidigt 50tal formgav han en hel del silver, bland annat
ett skrin till Gustav VI Adolf.
Men Pierre Forssell drogs alltmer till industridesign, inspirerad av Erik Fleming. Åren
1953–1965 arbetade han för Gense, ett av tidens
dominerande företag i branschen. Tillsammans med Folke Arström utvecklade han moderna bestick samt skålar, vaser och kannor i
rostfritt stål. De kom att få ett enormt genomslag i de svenska hemmen.
När Erik Fleming avled 1954 efterträdde
Pierre Forssell honom som designer på Skultuna, avdelningen kokkärl i aluminium.
Pierre Forssells arbetskapacitet och disciplin
var omvittnad. Han verkade för att skapa kon-

APPELL FÖRLAG

Utförande: 240 sidor, hårdband, illustrerad
Utkommer: Oktober
ISBN: 978-91-985485-0-1
Grafisk form: Lisa Rydell

takter mellan Konstfack och industrin och var
aktiv i Slöjdföreningen. På 50-talet undervisade han under somrarna på slöjdlärarseminariet
i Nääs och han var med och byggde upp det
nya slöjdlärarseminariet i Linköping 1960.
1965 anställdes Pierre Forssell på Skultuna.
Han fick fria händer att förnya mässingsproduktionen som länge legat i träda. Här fick
hans kreativitet och konstnärlighet fritt spelrum och han skapade en rik och egen formvärld. Stereometriska grundformer – kulor,
sfärer, käglor, tärningar, kuber och cylindrar
– förvandlades till vaser, ljusstakar och dosor,
allt i mässing. Föremålen har under de senaste
åren genomgått en renässans och visats på flera
utställningar.
Forssell var en framstående fotograf och bilderna i denna biografi är till stor del hans egna.
De flesta av dem har inte publicerats tidigare.
Thomas Lindblad skriver och föreläser om
1900-talets designhistoria. Han har publicerat
flera böcker i ämnet och producerat ett stort
antal utställningar i samarbete med svenska
museer.

HÖSTENS BÖCKER 2020

Gense, koniska salt-, peppar- och sockerströare. Ställdes ut på H55.

Serveringskanna för kaffe, mässing.

APPELL FÖRLAG

Skultuna, aluminiumkastrull modell Party, 1962.
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Utförande: 224 sidor, hårdband
Utkommer: September
ISBN: 978-91-984961-9-2
Grafisk form: Eva Wilsson
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Kan vi må bättre genom att läsa litteratur?
Vilken litteratur i så fall? Och hur går det
egentligen till att läsa i hälsofrämjande eller
personlighetsutvecklande syfte?
Dessa frågor har diskuterats intensivt i kulturvärlden och medierna de senaste åren och
engagerat yrkesgrupper som bibliotekarier,
forskare, psykologer, vårdpersonal, politiker
och lärare. Frågorna utgör också utgångspunkter för denna bok, som är det första större verket om biblioterapi på svenska.
Genom att följa biblioterapins utveckling
genom tiderna samt hur forskningen i ämnet har vuxit fram internationellt och i Sverige åskådliggör Cecilia Pettersson hur denna
terapiform har utvecklat sin särart, samt vilka
möjligheter och utmaningar forskningen om
den står inför idag.

APPELL FÖRLAG

Utifrån sina egna studier i ämnet exemplifierar hon hur biblioterapi kan beforskas och
vilken inverkan på hälsa och välbefinnande
läsning respektive samtal om litteratur i grupp
kan ha.
Boken innefattar också ett kapitel som riktar
sig till alla som vill arbeta praktiskt med biblioterapi. Det innehåller konkreta råd om vad
man bör tänka på och hur man kan gå tillväga
när man ska planera och genomföra biblio
terapeutisk verksamhet.
Cecilia Pettersson är fil. dr i litteraturvetenskap och verksam vid Göteborgs universitet.
Hon har forskat om biblioterapi sedan 2011
och är flitigt anlitad som föreläsare i ämnet.

HÖSTENS BÖCKER 2020

Kosovo och FN
Ögonblicksbilder från en dagbok
Karin Rudebeck
karin rudebeck

Kosovo och FN
Ögonblicksbilder från en dagbok

a ppe l l för l ag

Utförande: 192 sidor, mjukband med flikar
Utkommer: November
ISBN: 978-91-985485-3-2
Grafisk form: Eva Wilsson
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Författarens villrådighet inför denna grundläggande motsättning avspeglas i dagbokens
djupt berörande impressionistiska bilder.
I urvalet från dagböckerna följer hon tre
teman. Det första är de etniska konflikternas
obegriplighet, oförsonlighet och våldsamhet,
det andra FN:s oförmåga och nödvändighet.
Det tredje temat: Hur är det att arbeta i ett
land som gått sönder, inom institutioner som
präglas av interna strider?
Boken inleds med tre kortare bakgrunds
beskrivningar som redogör för Kosovos historia, UNMIK:s (UN Mission in Kosovo) uppdrag,
och för hur uppdraget mer specifikt tog sig uttryck i de lokala kommunerna.
Att stödja och stärka Kosovos kommuner
var det arbetsområde som Karin Rudebeck,
tillsammans med andra, hade ansvar för under
de första åren av UNMIK:s uppdrag.
I en avslutande text, skriven tjugo år efter
dagböckernas tid, blickar hon tillbaka och ser
med distansens kritiska blick på det arbete som
UNMIK utförde i kommunerna. I ett sista avsnitt beskriver författaren kortfattat situationen
i Kosovo i dag.

HÖSTENS BÖCKER 2020
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Kosovo och FN

Kosovo och FN bygger på Karin Rudebecks
dagboksanteckningar från hennes tid som FNarbetare i Kosovo.
Efter decennier av allt hårdare serbiskt förtryck av Kosovos albaner, och under ett par års
hårda interna strider mellan serber och albaner i Kosovo ingrep det »internationella samfundet«. Först med medlingsförsök. När dessa
misslyckades började NATO i mars 1999 att
bomba mål i Serbien och serbiska mål i Kosovo. Efter 78 dagar gav Serbien upp.
I enlighet med en överenskommelse i FN:s
säkerhetsråd fick UNMIK den formella makten i Kosovo. Men uppdraget gick ut på att
föra över denna makt till Kosovos egna medborgare, i ett demokratiskt, lagstyrt system där
minoriteternas rättigheter respekteras.
Från den lokala sidan, hur hanterar man att
det internationella samfundet tar över makten,
har en paternalistisk roll och använder sig av
delvis imperialistiska metoder i sin strävan att
främja demokratiska beslutsformer? Och omvänt, hur ska det internationella samfundet
förhålla sig till de maktstrukturer och makt
eliter som redan finns på plats?

Amerikaminnen
Återvandrare och invandrare
berättar
Ann-Marie Ivars

Utförande: 220 sidor, hårdband, illustrerad
Utkommer: Augusti
ISBN: 978-91-984961-8-5
I samarbete med Svenska litteratursällskapet
i Finland

Amerikaminnen
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Amerikaminnen återger berättelser från trettio Amerikafarare som sökte lyckan i landet i
väster i början av 1900-talet. År 1916 började
äventyret för många unga män med en flykt
resa undan värnplikt till Sverige och därifrån
vidare över Atlanten. När invandringen började regleras var det många som på 1920-talet
tog sig in i USA över gränsen från Kanada. Livet i Amerika präglades av hårt arbete
inom stålindustrin, i gruvor och skogar samt i
tunnelbane- och brobyggen i New York. Unga
kvinnor lärde sig landets språk och livsstil som
hembiträden i amerikanska familjer.
Utvandringen avbröts av den stora depressionen, som på 1930-talet fick många att åter-

vända till Finland. Lättast var det för dem som
hade något att falla tillbaka på i hemlandet.
De som blev kvar i Amerika för gott hjälptes
åt för att klara sig igenom de ekonomiskt svåra
åren.
Boken bygger på intervjuer med både återvandrare till Finland och invandrare i USA
och Kanada. Gemensamt för dem alla är att de
kommer från den sydligaste delen av svenskbygderna i Österbotten.
Ann-Marie Ivars är språkvetare och född
1941 i Närpes i Österbotten. Hon har under
flera år varit professor i nordiska språk vid
Helsingfors universitetet.

Skogsarbetarnas bostadsbaracker i Carlson Camp i Hoquiam, Washington.
Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/
SLS arkivs pristävling nr 13, fotograf okänd.
Sebbas Bar på Main Street i Dollar Bay, Michigan 1971.
Här bodde många invandrare från Sydösterbotten.
Foto: Svenska litteratursällskapet i Finland/Amerikaexpeditionen 1971,
fotografer: Ann-Marie Ivars, Mikael Reuter.
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Modevetenskap
Nya perspektiv på mode,
stil och estetik
Emma Severinsson &
Philip Warkander (red.)

Utförande: 352 sidor, mjukband med flikar, illustrerad
Utkommer: December
ISBN: 978-91-985485-6-3
Grafisk form: Fredrika Siwe
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Nya perspektiv, så fångar undertiteln inriktningen på denna antologi. Boken är uppdelad
i fem tematiska delar med sammanlagt fjorton
olika perspektiv i aktuell modevetenskaplig
och svenskspråkig forskning.
Syftet är att lyfta fram det till synes smala ämnet modevetenskaps komplexitet och
bredd. Bredden blir tydlig i de olika artiklarnas
olika val av teoretiska referenser, forskningsmaterial och metodik. Konsumtionskultur,
materialitet, modekommunikation och arbetsliv i modets tjänst är några av bokens ämnen,
liksom den idédebatt som ofta har uppstått i
samband med mode.
Mode är en del av vardagen och kan därför
fungera som en lins genom vilken ideologiska
spänningar blir synliga – gällande exempelvis klass, kön, sexualitet, ålder/generation och
etnicitet. Samtidigt är inte mode ett neutralt
fönster att betrakta samhället genom, utan
rymmer tvärtom starka diskurser som kan
både utmana och upprätthålla existerande kulturella och samhälleliga strukturer.

APPELL FÖRLAG

Skribenterna har på olika sätt anknytning
till avdelningen för modevetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, men majoriteten av dem har sin huvudsakliga anställning inom andra discipliner och
vid andra lärosäten, runt om i Sverige.
Detta bidrar till att understryka ämnets
flervetenskapliga karaktär men visar också på
dess ämnesöverskridande relevans: mode går
att studera inom allt från ekonomhistoria och
socialantropologi till strategisk kommunikation och designteori.
Emma Severinsson är lektor och forskare vid
avdelningen för modevetenskap, Historiska
institutionen vid Lunds universitet.
Philip Warkander är lektor och forskare vid avdelningen för modevetenskap, Historiska institutionen vid Lunds universitet. Han skriver
krönikor i tidskriften Bon och är skribent på
Expressens kultursida.
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Hästen och den
mänskliga hälsan

Gunilla Silfverberg
och Henrik Lerner (red.)

Gunilla Silfverberg &
Henrik Lerner (red.)

den mänskliga
hälsan
Appell Förla g

Utförande: 160 sidor, hårdband
Utkommer: Oktober
ISBN: 978-91-985485-1-8
Grafisk form: Fredrika Siwe

”

Ett liv utan hästar vore otänkbart
för mig. Men de har också blivit en
livsavgörande del. Jag klarar mig helt enkelt
inte utan dem. De erbjuder den enda träning
min kropp klarar av. Vilken enorm tur jag har
att det också är en träning jag älskar.
Citatet är hämtat ur Anna Nordins text
»Hästen i mitt liv«. Anna förlorade sitt ena ben
i en olycka vid 11 års ålder.
Hennes berättelse vittnar om den grundmurade relationen mellan människa och häst.
Denna bok handlar om hästen som en med
arbetare i den mänskliga hälsans tjänst.
Henrik Lerner ger en historisk tillbakablick
på hästens läkande och hälsofrämjande inverkan och Gunilla Silfverberg beskriver olika
hästunderstödda insatser i vår tid – inom vård,
rehabilitering, socialt arbete och pedagogik.
Terapeut – patient – djur. Hur bidrar hästen
som tredje part i den terapeutiska relationen?
Sven Forsling visar hur hästen kan hjälpa ungdomar med svår psykosocial problematik att
få bättre självkännedom. Gunilla Silfverberg
beskriver hur hästaktiviteter kan förmå unga

APPELL FÖRLAG

människor att gå utanför sig själva, att visa omsorg och ta ansvar för en annan levande varelse.
Boken presenterar förklaringsmodeller och
resonerar om termer och begrepp; Lennart
Nordenfelt diskuterar frågan om samma begrepp för psykisk hälsa kan användas för häst
och människa. Hästens pedagogiska funktion
uppmärksammas allt mer och Erica Hagström
diskuterar gränsdragningsfrågan: Är hästen en
del av den pedagogiska relationen eller är det så
att hästen främjar den pedagogiska relationen?
De risker som finns – både för häst och män
niska – uppmärksammas och som avslutning
presenteras en checklista för hur forskningsstudier men även praktisk hästverksamhet ska
designas för att hålla hög standard.
Sven Forsling är psykolog och forskare · Erica
Hagström är universitetslektor i pedagogik
· Henrik Lerner är högskolelektor och forskar om djurs och människors hälsa · Lennart
Nordenfelt är seniorprofessor i hälso- och sjukvårdens teori och etik · Anna Nordin är coach
och föreläsare inom personlig utveckling ·
Gunilla Silfverberg är seniorprofessor i vårdetik
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Ulla Lindström blev känd som statsrådet
som inte neg för den engelska drottningen.
Elizabeth II besökte Stockholm 1956 och Ulla
Lindström hälsade, i likhet med sina manliga
kolleger i regeringen, med en lätt bugning. Till
hennes stora förvåning beskrevs det i engelsk
och svensk press som en skandal att hon inte

En hatisk insändare, nedskriven på en karikatyr av
EWK. Norrtelje Tidning.
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neg. Hon betedde sig som övriga statsråd –
men dömdes som en kvinna som gjorde fel.
I de politiska dagböcker Ulla Lindström pub
licerade efter sin avgång gav hon många exempel på att man i pressen hade svårt att hantera
det faktum att hon var kvinna och statsråd. En
kvällstidning beskrev det som att det hade blivit »en sport att kräva Ullas huvud på ett fat;
hon var statsrådet som gjorde bort sig. … Vi
har proppats fulla med en felaktig propagandabild föreställande en vimsig och småfanatisk
tant som snarast borde forslas bort från kungens bord«.
Mot den bakgrunden och med utgångspunkt i Ulla Lindströms egna dagböcker, brev
och skrifter skildrar denna biografi hennes tid
som svensk FN-delegat och ensam kvinna i
regeringar ledda av Tage Erlander under åren
1954–1966.
Hon var statsråd med ansvar för familje
politik, konsumentfrågor och u-landsbistånd.
Boken inleds med ett par kapitel om hennes
uppväxt, skolgång och tidigt politiskt engagemang. Hon gifte sig ung och fick två döttrar.
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Tillsammans med Tage Erlander
utanför Stockholms slott.

Hon och barnens far skildes senare och hon
gifte om sig med Martin Lindström. Deras
kärleksfulla relation speglas i deras brev från
åren då Ulla Lindström som FN-delegat var i
New York några veckor varje höst.
Som minister lade Ulla Lindström grunden
till den svenska jämställdhetspolitiken, med
tvåförsörjarfamilj och barnomsorg i samhällets regi. När hon och det socialdemokratiska
kvinnoförbundet på 1950-talet sade nej till att
Sverige skulle skaffa atomvapen mötte de till
en början motstånd inom partiet. I FN tog
hon upp den känsliga frågan om barnbegränsning, samtidigt som hon på hemmaplan stred
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för ökad u-hjälp. När regeringen vägrade höja
u-hjälpen till den nivå hon ansåg nödvändig
avgick hon i protest 1966. Hon blev ordförande för Rädda Barnen men återkom till politiken vid 1980 års folkomröstning om kärnkraft,
då hon inte följde det socialdemokratiska partiets linje, utan stödde den linje som helt ville
avskaffa kärnkraften. I pressen beskrevs hon
då som feminist och modig rebell – hennes
svar var att hon alltid följt sin övertygelse.
Gunnel Karlsson är historiker och genus
vetare och har i sin forskning undersökt kvinnors kamp för inflytande och makt i politiken.
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Ett herrgårdshushåll i början av 1700talet var en hel värld för sig. Hushållsbok för
Stensböle gård illustrerar de mångskiftande
sysslorna i en tid då självhushållning, arbetsfördelning och praktisk erfarenhet var avgörande. För adelskvinnan som ledde hushållet
och även ansvarade för tjänstefolkets och kreaturens välmående var en receptbok oumbärlig.
I Barbro Hästeskos hushållsbok från Stensböle gård i östra Nyland ingår tidstypiska recept på hur man kokar vinmaskar, lagar gädde
kaka, tillreder pastejer på oxtungor, bakar
fikonmunkar, fyller kräftor och gör rullsylta på
grisfötter. Här ingår dessutom råd för konservering, tillverkning av ljus och bläck, färgning
av siden och garn med mera. En pliktmed
veten husmor antecknade också huskurer och
beprövade botemedel i sin receptbok.
Hushållsbok för Stensböle gård är illustrerad
med nytagna fotografier av Katja Hagelstam
samt med historiska bilder hämtade från arkiv.
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Stensböle gård i Borgå. Kaka i salongen.
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Stensböle gård i Borgå. Servis i matsalen.
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År. Historiker berättar
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Historia handlar om det som har hänt –
det förflutna. Historia handlar också om män
niskor. Människor som gör saker och som drabbas av saker, till följd av slumpen eller sina egna
eller någon annans handlingar. För att förstå
och förklara det förflutna måste historikern
skapa ordning i alla händelser och myllret av
människor. Tidsperspektivet måste göras begripligt och då fungerar det bra med årtal.
I traditionell historieskrivning har det framför allt varit »de stora händelserna« och »de
stora männen« som har utgjort ryggraden i
berättelsen. Många förknippar därför historia
med årtalsexercis och kalenderbiteri: Stockholms blodbad 1520, slaget vid Lützen 1632,
Karl XII:s död 1718, de båda världskrigens utbrott 1914 respektive 1939.
Historiker har dock under lång tid försökt
distansera sig från och förändra detta sätt att
skriva historia. Det som har hänt i det förflutna är sällan så enkelt att det kan kopplas till ett
enskilt år eller en enskild person. En historieskrivning som enbart handlar om välbekanta
händelser och kända aktörer lämnar dessutom
stora delar av mänskligheten osedda.
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Men oavsett perspekiv så finns årtalen där,
både de kända och de mer okända.
I År. Historiker berättar tar författarna fasta
på detta. I boken presenteras 21 korta berättelser om människor och händelser med förankring i specifika år mellan 1250 och 1983. Med
utgångspunkt i årtalen löper berättelserna
både bakåt och framåt i tiden, till diskussioner
i sockenstugan, till maktkamp på samhällets
högsta politiska nivå, till de fantastiska balerna i 1800-talets Stockholm och till 1980-talets
träningslokaler.
Ämnena och frågorna är många och skiftande. Vad fick en svensk diplomat uppleva i
det sena 1700-talets Grekland? Hur tänkte
den tidiga medeltidens människor kring sin
plats i världen? Vad lekte barn på 1600-talet?
Hur såg bostadsmarknaden ut i 1400-talets
Stockholm? Och varför köpte hotellkungen i
Gävle fem AGA-spisar?
Alla författare som medverkar i denna antologi har anknytning till Historiska institutionen vid Stockholms universitet.
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H. C. Andersen och bröderna Grimm. En
aldrig sinande källa var också livet: anekdoter
och dramatiska händelser från den egna barn
domen har lämnat tydliga spår i hans verk. Topelius förnyande arbete i många genrer under
1800-talets andra hälft kom att inspirera andra
barnlitterära storheter såsom Astrid Lindgren
och Tove Jansson långt in på 1900-talet.
Tjugo av Topelius klassiska sagor, visor och
dikter får i Sagor i urval en nytolkning genom
illustrationer av Ninni Kairisalo. Stavningen
är varsamt moderniserad och texterna försedda
med ordförklaringar och korta kommentarer.
Sagor i urval lämpar sig bäst för vuxna, men
kan också läsas av vuxna tillsammans med
barn och av äldre barn som har läsvana.

HÖSTENS BÖCKER 2020

17
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Sov du lilla videung, Lasse liten och Hallonmasken har sjungits och lästs av generationer i hela Norden. Zacharias Topelius var banbrytande som författare för barn och den som
på svenska etablerade barnlitteraturen som ny
konstform. Han skrev fram barnets perspektiv med ett direkt tilltal, lyhördhet och en stor
portion humor.
Topelius var en enormt produktiv författare.
Mest känd är han för den storsäljande Läsning
för barn (1865–1896), en serie i åtta delar som
utkom i många upplagor. Han skapade vardagsberättelser, sagor, visor och dikter, men
också dramatik för barn – nydanande »lekar«,
som skulle spelas i skolor och hem. I romantikens anda förmedlades känslan och fantasin som centrala för det lekande barnet. Inspiration fick Topelius bl.a. av författare som

Partiernas vägskäl
Ett nytt politiskt landskap
i Sverige och Finland
Olof Ehrenkrona (red.)

Utförande: 160 sidor, hårdband
Utkommer: November
ISBN: 978-91-985485-4-9
Grafisk form: Fredrika Siwe
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Vad händer med partierna i Finland och
Sverige? En lång gemensam historia som ett
rike, nära grannar och nu senast också som
medlemmar i Europeiska unionen, präglar
våra relationer. I den politiska kulturen finns
både likheter och skillnader. Utmaningarna är
oftast desamma, men gäller det också för lösningarna?
Statsvetare, jurister och politiker från Finland och Sverige skriver om hur ett nytt politiskt landskap påverkar partierna och deras
vägval. I fem parallella essäer diskuteras maktdelningen horisontellt och vertikalt i den liberala demokratin; de nya partiernas roll; rättighetsfrågornas växande betydelse och de båda
ländernas geopolitiska förutsättningar.
Bland de svenska skribenterna märks bland
andra Tommy Möller, professor vid Stockholms universitet, Fredrik Bergman, chef för
Centrum för rättvisa och Malena Britz, forskningschef vid Försvarshögskolan i Stockholm.
Från Finland medverkar bland andra Hanna Wass, professor vid Helsingfors universitet,
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Emil Waris, kanslichef i Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland och Teija Tiilikainen, chef
för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot i Helsingfors.
Åsa von Schoultz, professor vid Helsingfors
universitet, tecknar en bakgrund till de politiska systemen i de två grannländerna.
Temat om ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland kommenteras också med
ett EU-perspektiv: Dagens Nyheters tidigare
EU-korrespondent Annika Ström Melin intervjuar ländernas tidigare kommissionärer
Cecilia Malmström och Jyrki Katainen. De
ger bland annat sin syn på spänningen mellan
nationell politik och beslut på Europanivå.
Avslutningsvis ger författaren och Svenska
Dagbladets ledarskribent Olof Ehrenkrona sina
reflexioner kring vilka vägskäl som partierna
står inför i Finland och Sverige. Olof Ehrenkrona är också redaktör för boken.
Utgivningen är ett initiativ av Kulturfonden
för Sverige och Finland.
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Brev från Henry Parland
till Sven Grönvall 14–19/12 1929,
om novellen »Jag och min fars glasögon«.
Henry Parlands brev öppnar dörren till
författarskapet och relationerna. Här d
 ryftas
en ung författares personliga och litterära
med- och motgångar under några turbulenta
år i förbudslagstidens Finland och i Litauens
dåvarande huvudstad Kaunas.
Breven från Henry Parland (1908–1930) till
familj och vänner belyser de litterära verkens
tillkomst och den kritik och de diskussioner
de gav upphov till. De ger också en inblick i
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 arlands relationer och hans förhållande till
P
sin samtid.
Breven ställer läsaren inför en paradox: vid
sin död som blott tjugotvååring befann Parland sig fortfarande mitt i den turbulenta processen att frigöra sig från sina föräldrar och ta
ansvar för sitt eget liv och sin egen ekonomi.
Samtidigt var han en seriös författare, vars
texter tidigt togs på allvar av omgivningen.
Den digitala utgåvan Korrespondens (utgiven av SLS och tillgänglig på parland.sls.fi)
innehåller brev från Parland på svenska, tyska
och ryska; de senare även i svensk översättning.
Här finns också ett urval bevarade brev till Parland från bland andra poeten Gunnar Björling,
vännen Sven Grönvall och de ständigt oroade
föräldrarna Maria och Oswald Parland.
Den tryckta boken Brev innehåller de brev
som Henry Parland skrivit. Brev som Parland
ursprungligen skrivit på ett annat språk än
svenska finns här med enbart i svensk översättning.
Brev är del fyra i den vetenskapliga utgåvan
Henry Parlands Skrifter. De tidigare volymerna är Dikter, Prosa och Kritik.
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Henry Parland

”

Jag har delat opp mig själv på
konglomerat av egenskaper och
drag och karrikerat dem. Är det inte just
kännetecknande för mig, att jag super, talar
litteratur med hobbor och förolyckas jämt
och ständigt, fastän jag har en oerhörd tur.
Kommer du ihåg mig från skoltiden?
Hade jag inte då alla förutsättningar att
bli någonting i stil med Torsten. Hade jag
inte också i våras all anledning att köra
ikull som Erik?

Middagsklänning i siden med brodyr och spetsdekor,
från 1904. Foton: Kristin Lidell/Göteborgs stadsmuseum

Augusta Lundin
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Haute couture på svenska
Lotta Lewenhaupt &
Anna Bergman Jurell
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I augusti öppnar en utställning om Augusta Lundin på Thielska Galleriet. Den kommer
därefter att visas även på Malmö museer och
på Stadsmuseet i Göteborg.
Vem var då Augusta Lundin? Hon öppnade en liten ateljé på Malmskillnadsgatan 1867.
Lundin var framgångsrik och 1874 kunde hon
byta upp sig till ett större »modemagasin« vid
Brunkebergstorg. Hon var flitigt anlitad och
kunde räkna kungahuset, överklassen, borgerskapet och kultureliten till sin kundkrets. Den
klänning Selma Lagerlöf bar vid Nobelpris
utdelningen 1909 var signerad Augusta Lundin. Som mest hade hon inte mindre än 175
anställda sömmerskor och fyra manliga damskräddare i ett modehus som räknade 26 rum.
Efter hennes död övertogs
ateljéerna av två syskonbarn.
Den växande konkurrensen från massproducera
de konfektionskläder blev
emellertid för svår för
ateljén med de måttsydda
plaggen. Den stängde för
gott 1939.
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Augusta Lundin (1840–1919) arbetade med
högre sömnad eller couture. Även om hon inte
var ensam i sin insats anses hon vara den första
»riktiga« couture-sömmerskan i Sverige. Under hennes glansperiod, runt förra sekelskiftet,
var så kallad fransksömnad en specialitet. Det
var helt enkelt svenska för »högre sömnad«,
alltså haute couture. Därav bokens titel!
Boken ger inblick i olika fasetter av Augusta
Lundins verk och tid, och ett flertal skribenter
bidrar med infallsvinklar och expertis.
Lotta Lewenhaupt tecknar en omfattande
bakgrundshistoria – eller framgångssaga – om
skräddardottern från Kristianstad som målmedvetet kämpar sig fram till positionen som
landets skickligaste och mest framgångsrika
modeentreprenör. Tonie Lewenhaupt berättar
om bekantskapen med Otto Gustaf Bobergh,
tidigare kompanjon till modeskaparen Worth
i Paris, som försåg Augusta Lundin med ensamrätt till Worths toiler. Kontakter med Paris
berörs också av Hanne Eide, som beskriver hur
couture rörde sig över gränserna i »Det transnationella utbytet av couture«; om rörelsen ute
i världen, till Paris som modemetropol.
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Aftonklänning i sidenchiffong och
tyllspets, från 1911.

Aftonklänning i tre lager, av siden, silkesvoile och
tyllspets med chockrosa rosett, från 1913.

Ett av bokens kapitel kallas »En ohelig allians – Augusta Lundin och reformdräkten«.
Patrik Steorn skriver här om en rörelse i tiden,
där dräktreformer och modets makt ställs
mot varandra. I »Livet i kläderna« ger Barbara
Beck-Friis en inblick i en garderob, som hörde
till en av Lundins kunder. Anna Bergman Jurell
skriver om begreppet fransk sömnad i »Den
intrikata insidan«. Kapitlet »Och hur hade
sömmerskorna det?«, av Maria Carlgren, uppmärksammar arbetsförhållanden och löne
utveckling under Lundins tid.
Här ingår också kortare fördjupningar och
detaljbeskrivningar. Så beskrivs exempelvis
fyra olika plagg i relation till sin bärare, bland
andra Selma Lagerlöf, samt olika plagg som
hör ihop med ett kungligt bröllop 1905. De
bildmässiga avbrotten – »En klänning berät-
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tar« – ger fina exempel på vilken sorts kläder
modehuset sydde upp, samt visar hur komplicerade de kunde vara. Inalles presenteras trettio
plagg, med f okus på åren 1893–1922.
I en ordlista ges förklaringar till uttryck och
material som hör ihop med sömnad och mode
– huvudsakligen sådant som hör hemma i Augusta Lundins tid, men användbar även idag.
Boken är rikt illustrerad med nytagna
fotografier av Ewa-Marie Rundquist samt med
teckningar och fotografier hämtade ur privata
och offentliga arkiv.
Lotta Lewenhaupt är modejournalist och författare. Förra året kom hennes uppmärksammade självbiografi Av egen kraft.
Anna Bergman Jurell är kostymtecknare och
scenograf. Hon har skrivit flera böcker i ämnet.
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