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Förvaltning och rättssäkerhet 
i Norden
Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter

Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen 
& Matti Niemivuo (red.)

Det blir allt svårare att förverkliga grundläg-
gande rättigheter och att organisera välfärden. 
Fjorton forskare lyfter fram möjligheterna 
med ett utvidgat nordiskt samarbete som kan 
leda till nya handlingsmodeller, även globalt.
320 s. Utk. i maj. I samarbete med Svenska litteratur-
sällskapet i Finland. ISBN 978-91-985487-9-2

Etikarbete i vårdens vardag

Gunilla Silfverberg (red.)

Dialog och re� ektion har avgörande bety-
delse i arbetet med etiska frågor i vårdens 
vardag. Här granskar elva forskare praktisk 
etisk problembearbetning och presenterar 
samtalsmodeller, erfarenheter av etikråd och 
modeller för etikronder. Även beredskapen 
för en pandemi diskuteras ur ett organisa-
tionsetiskt perspektiv.
112 s. Utk. i maj. ISBN 978-91-986642-0-1

Det åländska självstyrets kvaliteter
Demokrati, resurser och kompetens

Jan Sundberg & Stefan Sjöblom

Vilka politiska, administrativa och rättsliga 
kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande 
självstyre? Vad utmärker en fungerande auto-
nomi? Författarna studerar viktiga kvali  tets-
aspekter och samtidigt ålänningarnas tilltro 
till självstyret och nationsbygget. 
180 s. Utkommen. I samarbete med Svenska litteratur-
sällskapet i Finland. ISBN: 978-91-985487-8-5

Kärlekens samtal är dans

Efva Lilja

»Jag skriver om kärlek, om närvaro och om den 
danskonst som baseras på en tillit till erfarenhe-
terna som gör oss till kännande och därmed också 
tänkande människor. Jag dansar mig förbi orden. 
Jag skriver mig förbi orden.«

Kärlekens samtal är dans är en box med tre böcker:
• Dansa alla tvivel bort – En samling texter om koreogra� . 180 s.
• Det onämnbara – En historia om kärlek. 128 s.
• Röst, rörelse, ro – En saga för vuxna. 96 s.

Illustrerade. Utk. i mars. ISBN 978-91-986642-6-3

Skolarkitektur – formar den oss?

Jadwiga Krupinska

Samspelet mellan pedagogik och skolbyggna-
der granskas med arkitektens öga. Tyngd-
punkten ligger på svenskt 1960–1990-tal, med 
avstamp i miljonprogrammets grundskolor. 
Tiden präglas av en kaotisk pedagogisk de-
batt och ett sökande efter nya skolbyggnads-
typer. Hur förmedlar de kunskapens värde 
och hur ter sig framtidens arkitektur?
208 s., illustrerad. Utk. i mars. ISBN 978-91-986642-3-2
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Ett gott parti
Scener ur Ellan de la Chapelles 
och Albert Edelfelts liv

Maria Vainio-Kurtakko

De bildade ett till synes lyckat förbund, men 
bakom kulisserna knakade det i fogarna 
när en framåtblickande kvinnas ambitioner 
och en konstnärs brokiga liv skulle anpas-
sas efter omvärldens förväntningar. Parets 
självskrivna plats i Helsingforssocieteten och 
i de parisiska salongerna väckte frågor om 
ekonomiska resurser, makt och social posi-
tion. En skildring av ett äktenskap i tiden, 
och samtidigt ett samhälle i miniatyr.
400 s., illustrerad. Utk. i mars. I samarbete med Svenska 
litteratur sällskapet i Finland. ISBN 978-91-986642-4-9

Stora Sköndal
Arbetet, livet och diakonerna

Elisabeth Christiansson och Stig Linde

Berättelsen om Stora Sköndal rymmer ett 
stycke fascinerande svensk historia som 
inleds vid förra sekelskiftet – och utvecklingen 
fortgår än idag. Det började med en utbild-
ning av diakoner för män, en grundsten till 
1900-talets utbildning av socialarbetare, och 
med ett av landets första vårdhem för epilepti-
ker. Författarna ger de stora dragen, men låter 
oss också möta enskilda öden. Vilka var de 
första diakonerna? Vad hade de för bakgrund 
och var i samhället kom de att verka?
300 s., illustrerad. Utk. i juni. ISBN 978-91-986642-1-8

Stockholmsfåglar 

Tore Janson

Stockholms fågelarter presenteras här 
på ett nytt sätt. Var och när brukar man 
se arten och hur känner man igen den? 
Vad händer i samspelet mellan stadsfåg-
lar och människor? Och hur skiljer sig 
orsakerna till att fåglar väljer att vistas 
i en storstad mellan arter, tider och 
platser? En rikt illustrerad kulturhisto-
ria i fågelperspektiv – lätt att ta med på 
promenader.
128 s., illustrerad. Utk. i april. 
ISBN 978-91-986642-5-6

Erika Möller
Kärlek och sabotage

Wilhelm Agrell

I den tredje boken i serien True spy möter vi Erika Möller – servi-
tris på restaurang Blå Fågeln i Stockholm – som en sommarkväll 
1940 trä� ar en trevlig och pratsam man som säger sig arbeta för ett 
schweiziskt elektronikföretag. Hon blir förälskad, rekryteras till 
ett löst sammansatt nätverk av sovjetiska agenter och får i uppgift 
att kalla sig författare samt att hyra en villa som blir bombfabrik 
och ledningscentral. Erika Möller, tidigare historieskrivningens 
bi� gur, är här handlingens huvudperson.
136 s., illustrerad. Utk. i juni. ISBN 978-91-986642-2-5



 

Förvaltning och rättssäkerhet 
i Norden
Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter

Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen 
& Matti Niemivuo (red.)

Det blir allt svårare att förverkliga grundläg-
gande rättigheter och att organisera välfärden. 
Fjorton forskare lyfter fram möjligheterna 
med ett utvidgat nordiskt samarbete som kan 
leda till nya handlingsmodeller, även globalt.
320 s. Utk. i maj. I samarbete med Svenska litteratur-
sällskapet i Finland. ISBN 978-91-985487-9-2

Etikarbete i vårdens vardag

Gunilla Silfverberg (red.)

Dialog och re� ektion har avgörande bety-
delse i arbetet med etiska frågor i vårdens 
vardag. Här granskar elva forskare praktisk 
etisk problembearbetning och presenterar 
samtalsmodeller, erfarenheter av etikråd och 
modeller för etikronder. Även beredskapen 
för en pandemi diskuteras ur ett organisa-
tionsetiskt perspektiv.
112 s. Utk. i maj. ISBN 978-91-986642-0-1

Det åländska självstyrets kvaliteter
Demokrati, resurser och kompetens

Jan Sundberg & Stefan Sjöblom

Vilka politiska, administrativa och rättsliga 
kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande 
självstyre? Vad utmärker en fungerande auto-
nomi? Författarna studerar viktiga kvali  tets-
aspekter och samtidigt ålänningarnas tilltro 
till självstyret och nationsbygget. 
180 s. Utkommen. I samarbete med Svenska litteratur-
sällskapet i Finland. ISBN: 978-91-985487-8-5

Kärlekens samtal är dans

Efva Lilja

»Jag skriver om kärlek, om närvaro och om den 
danskonst som baseras på en tillit till erfarenhe-
terna som gör oss till kännande och därmed också 
tänkande människor. Jag dansar mig förbi orden. 
Jag skriver mig förbi orden.«

Kärlekens samtal är dans är en box med tre böcker:
• Dansa alla tvivel bort – En samling texter om koreogra� . 180 s.
• Det onämnbara – En historia om kärlek. 128 s.
• Röst, rörelse, ro – En saga för vuxna. 96 s.

Illustrerade. Utk. i mars. ISBN 978-91-986642-6-3

Skolarkitektur – formar den oss?

Jadwiga Krupinska

Samspelet mellan pedagogik och skolbyggna-
der granskas med arkitektens öga. Tyngd-
punkten ligger på svenskt 1960–1990-tal, med 
avstamp i miljonprogrammets grundskolor. 
Tiden präglas av en kaotisk pedagogisk de-
batt och ett sökande efter nya skolbyggnads-
typer. Hur förmedlar de kunskapens värde 
och hur ter sig framtidens arkitektur?
208 s., illustrerad. Utk. i mars. ISBN 978-91-986642-3-2

fo
to

 ©
 h

åk
an

 l
ar

ss
o

n

APPELL FÖRLAG
VÅRENS UTGIVNING  2022

Appell Förlag • Södra Agnegatan 27, 112 29 Sthlm • appellforlag.se 

info@appellforlag.se • Stjärndistribution: order@sdist.se

Ett gott parti
Scener ur Ellan de la Chapelles 
och Albert Edelfelts liv

Maria Vainio-Kurtakko

De bildade ett till synes lyckat förbund, men 
bakom kulisserna knakade det i fogarna 
när en framåtblickande kvinnas ambitioner 
och en konstnärs brokiga liv skulle anpas-
sas efter omvärldens förväntningar. Parets 
självskrivna plats i Helsingforssocieteten och 
i de parisiska salongerna väckte frågor om 
ekonomiska resurser, makt och social posi-
tion. En skildring av ett äktenskap i tiden, 
och samtidigt ett samhälle i miniatyr.
400 s., illustrerad. Utk. i mars. I samarbete med Svenska 
litteratur sällskapet i Finland. ISBN 978-91-986642-4-9

Stora Sköndal
Arbetet, livet och diakonerna

Elisabeth Christiansson och Stig Linde

Berättelsen om Stora Sköndal rymmer ett 
stycke fascinerande svensk historia som 
inleds vid förra sekelskiftet – och utvecklingen 
fortgår än idag. Det började med en utbild-
ning av diakoner för män, en grundsten till 
1900-talets utbildning av socialarbetare, och 
med ett av landets första vårdhem för epilepti-
ker. Författarna ger de stora dragen, men låter 
oss också möta enskilda öden. Vilka var de 
första diakonerna? Vad hade de för bakgrund 
och var i samhället kom de att verka?
300 s., illustrerad. Utk. i juni. ISBN 978-91-986642-1-8

Stockholmsfåglar 

Tore Janson

Stockholms fågelarter presenteras här 
på ett nytt sätt. Var och när brukar man 
se arten och hur känner man igen den? 
Vad händer i samspelet mellan stadsfåg-
lar och människor? Och hur skiljer sig 
orsakerna till att fåglar väljer att vistas 
i en storstad mellan arter, tider och 
platser? En rikt illustrerad kulturhisto-
ria i fågelperspektiv – lätt att ta med på 
promenader.
128 s., illustrerad. Utk. i april. 
ISBN 978-91-986642-5-6

Erika Möller
Kärlek och sabotage

Wilhelm Agrell

I den tredje boken i serien True spy möter vi Erika Möller – servi-
tris på restaurang Blå Fågeln i Stockholm – som en sommarkväll 
1940 trä� ar en trevlig och pratsam man som säger sig arbeta för ett 
schweiziskt elektronikföretag. Hon blir förälskad, rekryteras till 
ett löst sammansatt nätverk av sovjetiska agenter och får i uppgift 
att kalla sig författare samt att hyra en villa som blir bombfabrik 
och ledningscentral. Erika Möller, tidigare historieskrivningens 
bi� gur, är här handlingens huvudperson.
136 s., illustrerad. Utk. i juni. ISBN 978-91-986642-2-5



St
or

a 
Sk

ön
da

l

4

VÅRENS BÖCKER 2022APPELL FÖRLAG

Stora Sköndal
Arbetet, livet och diakonerna

Elisabeth Christiansson & Stig Linde

Berättelsen om Stora Sköndal rymmer 
ett stycke fascinerande svensk historia. Den 
inleds vid förra sekelskiftet och utvecklingen 
av platsen och uppdraget fortgår än idag. Men 
allt började med utbildning av manliga dia-
koner, en grundsten till 1900-talets utbildning 
av socialarbetare, och med ett av landets första 
vårdhem för epileptiker. Här utbildades män 
till arbete inom människovård. Vilka var dessa 
män? Vad hade de för bakgrund och var i sam-
hället kom de att verka? 

Den manliga diakonin
Boken Stora Sköndal ger nya pusselbitar till 
historieskrivningen om det svenska välfärds-
samhället. I forskningen  lyfts ofta det kvinn-
liga perspektivet fram. I kontrast till detta är 
Stora Sköndal ett exempel på en omvårdande 
kultur med exklusivt manliga förtecken. 

Rötterna finns i den diakoni rörelse som upp-
stod i Tyskland och Nordeuropa under 1800- 
talet. Rörelsen karaktäriserades av en vision 
om samhällsförbättring genom vård- och om-
sorgsinsatser utförda av kristna män och kvin-
nor, tätt kopplad till utbildning i människovård. 

Diakonin delades upp i en manlig och kvinnlig 
gren, vilket motiverades av föreställningar om 
manlig och kvinnlig särart. Diakoniinstitu-
tionen var navet. Här skulle män niskokärlek 
danas, härifrån skulle den spridas. 

Dr Gunnar Wallner med medhjälpare. På Stora Skön-
dal stod männen för omvårdnaden. Foto 1940-tal.

Utförande: 300 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: Juni
ISBN: 978-91-986642-1-8
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På Stora Sköndal bodde och levde de bli-
vande diakonerna och därifrån sändes de ut på 
uppdrag i samhälle och kyrka, samtidigt som 
flera blev kvar i verksamheter i Stora Skön-
dals egen regi. Senare kom den underliggan-
de idén om samhällelig reform med hjälp av 
socialt arbete och individers förbättring att bli 
den dominerande ideologin i den av sociallibe-
ralismen präglade välfärdsstaten, men då utan 
religiösa motiv. 

Pionjär inom social utbildning
Med tyska diakonianstalter som förebild tog 
sig Diakonsällskapet vid sekelskiftet 1900 an 
epileptikervård, en då outvecklad vårdform 
i Sverige. I takt med att landstingen bildades 
och sedan från 1960-talet övertog ansvaret för 
patienterna omvandlades uppdraget till vad 
det är idag, en klinik för neurologisk rehabi-
litering. Diakonsällskapets alkoholistvård, ba-
serad på lagstiftningens tvångsmakt, avveckla-
des när kommuner och samhället förändrade 
synsätt. En social innovation var den vårdkedja 
för äldre som byggdes upp från 1960-talet, med 
allt från egna boenden till sjukhem. 

Inom den sociala utbildningens område var 
Diakonanstalten pionjär. Under 1900-talet ut-
vecklades utbildningen parallellt med den vid 
socialinstitut och dagens socialhögskolor. 

I takt med Stockholms utbredning har den 
1905 med hjälp av donationer inköpta egendo-
men på  Södertörn förändrats. Idag byggs nya 
kvarter och på sikt en hel stadsdel. 

Med början i en trosviss pionjärgärning, med 
öra mot samhällsbehov, med en vision om en 
kyrka som tar sitt diakonala ansvar, har Dia-
konsällskapet – nu Stiftelsen Stora Sköndal – 
anpassat verksamhet och arbetsformer till sam-
hällets och institutionens sekularisering.

Huvudbyggnaden på Stora Sköndal med Drevviken i fonden. I den parkliknande miljön samsas äldre hus med 
senare tillkomna byggnader för vård och omsorg. I området finns allehanda spår efter odlings verkamhet.
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»En gång mötte jag en havs örn. 
Den satt på en sten strax utan för 
Djurgårdens strand mot Värtan 
där jag stod med min kamera. 
Först tänkte jag: Vad har den här 
att göra mitt i stan?

Det var korttänkt. Staden jag bor i 
är gammal, med människors mått, men 
inte ens tusen år. Havsörnar var här långt dess-
förinnan, sökte kanske fisk och kadaver redan 
när bara Skinnarviksberget ensamt stack upp 
som en liten holme i havet. Vatten och fisk 
finns fortfarande, och kadaver går att hitta. 
Varför skulle inte den lilla del av jordens yta 
som kallas Stockholm tillhöra havsörnarna 
lika mycket som människorna? Och tillhöra 
alla andra fåglar förstås, som kan vara in-
tresserade.

Det finns ju ett svar. Människor är 
många, tar för sig av jordens resurser och 
hotar många andra levande varelser. Fåglar 
måste passa sig och ta hänsyn. Havsörnar till 
exempel har länge blivit jagade för att de an-
sågs ta byte som människor ville ha. Nu är det 
inte så längre, och därför kunde den här örnen 

sitta stilla och strunta i mig 
och min kamera.

Och fåglar i allmänhet 
plågas numera inte myck-
et av människorna som har 

skockat sig i staden, byggt 
hus och vägar och gjort myck-

et mark otillgänglig. Fåglarna höjer 
sig över hindren, landar där det passar dem 

och har gott om eget utrymme i träd och på tak.
Därför går det att möta dem lite överallt i 

staden, till och med där det finns fullt av folk 
som sysslar med sina viktiga göromål. «

Stockholmsfåglar
Tore Janson

På tiggarstråt, på promenad, på jakt. Stockholms-
fåglarna finns överallt och ofta i människans närhet. 
Vitkindad gås, talgoxe, sädes ärla och en klättrande 
nötväcka; i jaktscenen ovan ger sig en kråka på en 
sparvhök. Foton: Tore Janson.

Tore Janson, professor em. i latin och i afrikanska 
språk. Bland hans många språkhistoriska böcker kan 
nämnas Latin, Språkens historia  och Germanerna. 
Myten, historien, språken.

Utförande: 128 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: April
ISBN: 978-91-986642-5-6
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Det åländska själv-
styrets kvaliteter
Demokrati, resurser och kompetens

Jan Sundberg & Stefan Sjöblom

Vilka politiska, administrativa och rätts liga 
kvaliteter präglar självstyret på Åland? Vad 
kännetecknar en välfungerande autonomi? 
Det är frågor som författarna till boken Det 
åländska själv styrets kvaliteter söker svar på.

Självstyrelsens 100-årsjubileum ger temati-
ken en särskild aktualitet, men frågan om hur 
autonomier styrs är ständigt aktuell även på 
det internationella planet i och med att olika 
typer av självstyrda lösningar ökar och ofta 
innehåller politiskt sprängstoff.

Trots det internationella intresset finns det 
begränsat med forskning om självstyrets kva-
liteter. Jan Sundberg och Stefan Sjöblom pre-
senterar en modell för hur andra självstyran-
de regioner kan studeras, med ambitionen att 
boken ska ge näring till fortsatta jämförande 
studier.

Vilka kvalitetsaspekter är särskilt bety-
delsefulla just på Åland? Författarna lyfter 
fram utformningen av val- och partisyste-
met, utvecklingen av parlamentarismen, 
professiona liseringen av administrationen  
samt lagstiftningsbehörig heten och grund- 

lagskontrollen. Också betydelsen av ålän-
ningarnas tilltro till det komplexa självsty-
ret och nationsbygget behandlas.

En positiv utveckling har skett kring så gott 
som samtliga ovannämnda aspekter, och sär-
skilt den politiska styrningen och lagstiftning-
en på Åland uppvisar en hög kvalitet. Självsty-
ret har visat sig vara en framgångsfaktor för 
Åland, som bevisat att landskapet har kompe-
tens att klara av en utvidgning av självstyrel-
sens behörighetsområden.

Jan Sundberg är professor emeritus i stats-
vetenskap vid Helsingfors universitet och har 
i sin forskning riktat in sig på etnisk mobilise-
ring, partistudier, lokala och nationella val och 
valsystem. 

Stefan Sjöblom är professor i kommunal-
förvaltning vid Svenska social- och kommu-
nalhögskolan vid Helsingfors universitet och 
har forskat i kommunal och regional utveck-
ling samt i innovationer och styrning i den of-
fentliga sektorn.

Utförande: 180 s. Mjukband med flikar.
Utkommen
ISBN: 978-91-985487-8-5
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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Erika Möller arbetade som servitris i Stock-
holm och träffade en kväll på sommaren 1940 
en man som sade sig arbeta för ett schweiziskt 
elektronikföretag. Han presenterade sig som 
ingenjören Johan Götzinger, senare som Ja-
kob Liebersohn och slutligen (?) som Willi 
Rohm, utbildad i sabotageteknik av den sovje-
tiska underrättelsetjänsten. Erika blev föräls-
kad, vem han nu än var, och rekryterades den 
vägen in i ett löst sammansatt agentnät där 
hennes uppgift bland annat blev att utge sig 
för att vara författare och hyra en avsides belä-

gen villa i Gribbylund 
som kom att fungera 
som bomb fabrik och 
lednings central.

Erika Möller döm-
des 1941 till ett fler-
årigt fängelsestraff och 
hånades i pressen som 
utmålade henne som 
lättfotad och anings-
lös. Efter dessa »fifteen 
minutes of shame« för-
svann hon ur historien 

tillsammans med ett barn hon födde under 
fängelsetiden. Götzinger   /  Liebersohn   /  Rohm 
flydde för sin del från fängelse och faderskap 
och begav sig ut på nya spionäventyr, som han 
omsider berättade om från en pensionärstill-
varo i Östberlin.

I den mån Erika Möller alls nämnts har det 
varit i förbigående och som en bifigur. Wihelm 
Agrell vänder på detta och istället för att skriva 
om den store sabotören försöker han rekon-
struera berättelsen ur hennes perspektiv, så 
långt det dåtida källmaterialet medger.

Erika Möller
Kärlek och sabotage

Wilhelm Agrell

Förstasidesstoff i okto-
ber 1941: Erika Möller, 
en svensk Mata Hari.

Tidigare böcker av Wilhelm Agrell i serien True Spy:

Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion 

Oleg Penkovskij – Spion på avgrundens rand 

Utförande: 136 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: Juni
ISBN: 978-91-986642-2-5
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Ett gott parti
Scener ur Ellan de la Chapelles  
och Albert Edelfelts liv

Maria Vainio-Kurtakko

Det här är berättelsen om ett äktenskap, 
om friherrinnan Ellan de la Chapelle och 
konstnären Albert Edelfelt. Här vävs tvåsam-
hetens glädje och vänskap samt tvister och be-
kymmer samman med samtida skönlitteratur 
och det sena 1800-talets tidsanda, där det mo-
derna genombrottet stod inför dörren. 

Hur skulle man förhålla sig till manliga och 
kvinnliga roller, sedesamhet och dubbelmoral? 
Och hur skulle man välja den rätta när både 
känslor och släktbakgrund spelade roll?

Ellan och Albert, som båda ställt sig tvek-
samma till giftermål, bildade ett till synes lyck-
at förbund. Men bakom kulisserna knakade 
det i fogarna när en framåtblickande kvinnas 
ambitioner och en konstnärs brokiga liv skulle 
anpassas efter omvärldens förväntningar. Pa-
rets självskrivna plats i Helsingforssocieteten 
och i de parisiska salongerna väckte gång på 
gång knepiga frågor om ekonomiska resurser, 
makt och social position. Ett gott parti skisse-
rar fram ett äktenskap i tiden, och samtidigt 
ett samhälle i miniatyr.

*  *  *

Den snäva rollen som bestods en konst-
närshustru fungerade inte för Ellan de la 
Chapelle. Hon var uppfostrad till herrgårds-
fru, till att administrera ett stort hushåll och se 
om gårdens folk. Albert Edelfelt försörjde sin 
familj, i enlighet med vad som förväntades av 
honom. Men det var en roll som passade ho-
nom dåligt – både på ett personligt plan och 
med tanke på den fluktuerande konstmark-
naden. Han hade blivit uppmuntrad och ut-
bildad till ett fritt skapande som rimmade illa 
med porträttmålandet, som sist och slutligen 
var konstnärens levebröd och som blev ännu 
viktigare för familjeförsörjaren. 

Kosmopolit och radikal  
–men bunden av konventionen
Ellan de la Chapelle var van vid att inkoms ten 
– även om den kunde vara något anspråkslös – 
flöt in regelbundet genom tjänstemannens lön 
och jordbruket. Och Albert Edelfelt var inte 
van vid att hans inkomst skulle räcka till för 
ett familjeliv i Paris. På många sätt – med deras 
gemensamma intressen och Ellan de la Cha-
pelles personliga ekonomi – var deras äkten-

Utförande: 400 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: Mars
ISBN: 978-91-986642-4-9
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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skap modernt. Men samtidigt var de bundna 
av konventionen. 

Ellan de la Chapelle och Albert Edelfelt 
valde varandra på den lilla äktenskapsmark-
naden som Helsingforssocieteten utgjorde. 
Hur mycket kosmopolit Albert Edelfelt än 
blev, och hur radikal Ellan de la Chapelle än 
ville vara, var de alltid bundna av just Helsing-
forssocietetens normer och värderingar. De 
var uppfostrade till att positionera sig på ett 
sådant sätt som var ekonomiskt och socialt ac-
cepterat inom deras egen krets – där släktens 
anseende och nytta måste balanseras mot det 
moderna genombrottets nya tankar om frihet 
för individen. 

Ellan de la Chapelle letade efter en man som 
var beläst och kunde föra ett samtal om tidens 
brännande frågor, som var insatt i både poli-
tik och kulturella spörsmål och som kunde se 
bortom storfurstendömets horisont. Hon valde 
konstnären och kosmopoliten Albert Edelfelt. 

Han sökte en kvinna som förstod det som 
var hans verkliga passion i livet – bildkonsten. 
En kvinna som kunde vara både rådgivare och 
»bolagist«, en kvinna som var fint bildad och 

välkomnades i den högsta franska societetens 
salonger – utan att hon därför tappade för-
ståelsen för hur fattig en finländsk adelsman i 
verkligheten kunde vara. Han valde Ellan de 
la Chapelle. Med de ramar som samtiden bjöd 
dem kunde de inte ha gjort annorlunda.

En alltför modern kvinna
Ellan de la Chapelle förvandlades i sitt förs-
ta äktenskap till fru Edelfelt och i sitt andra 
till friherrinnan von Born. Med de namnen 
under tecknade hon både brev och officiella 
dokument. Men inför sig själv och för efter-
världen var och förblev hon Ellan de la Chap-
elle, oberoende av make. Ett faktum som för-
klarar mycket av varför hennes båda äktenskap 
blev så oharmoniska. 

De äkta makarna var i enlighet med tidens 
ideal inte redo för den modernitet, det vill säga 
den självständighet, som hon själv uppfattade 
som en självklarhet.

Ett Helsingforsmotiv fångat av Albert Edelfelt: Vinter-
dag på Salutorget (skiss, 1889). Ellan de la Chapelle 
fotograferad med sonen Erik i början av 1890-talet.
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Etikarbete i vårdens 
vardag
Gunilla Silfverberg (red.)

Praktisk etisk problembearbetning kan äga 
rum på olika sätt i vårdmiljöer. Dagligdags  
sker kolle giala samtal om patientfall, men det 
organiseras också olika aktiviteter i syfte att 
utveckla medarbetarnas etiska kompetens. 

Gemensamt för dessa aktiviteter är dialogen 
kring konkreta situationer. I Etikarbete i vår-
dens vardag presenteras erfarenheter från en 
regions arbete med etik råd, erfarenheter som 
kan vara modellskapande för andra regioner. 

Boken diskuterar den centrala frågan om 
etiska konflikter går att lösa – eller är det något 
som anställda i vården måste lära sig att leva 
med? Olika perspektiv på samtalsmodeller 
presenteras. Etikronder är ett sätt för perso-
nalen att förhålla sig till etiska problem. Hur 
fungerar de, och vad ger de för resultat? 

Vilken beredskap har den svenska vården  
haft i den nuvarande pandemin? Frågan disku-
teras ur ett organisations etiskt perspektiv. 

Boken avslutar med att att höja ett varning-
ens finger för att inrättandet av etikkommit-
téer och mot svarande lyfter bort det etiska 
ansvaret från den enskilde – ett ansvar som var  
och en måste axla.

Författare

Lars Andersson är teologie doktor och lektor  
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Eivor Blomqvist är utredare i folkhälsa och sjukvård 
och f.d. sekreterare i etikrådet Region Jönköpings län.

Erica Falkenström är filosofie doktor i pedagogik 
och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Anna T. Höglund är docent i etik och lektor i vård-
etik vid Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala 
Universitet.

Göran Lantz är professor emeritus i vårdetik.

Lennart Nordenfelt är seniorprofessor i hälso-  
och sjukvårdens teori och etik.

Malin Olsson är docent och lektor i vårdvetenskap 
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marit Silén är docent och lektor i vårdvetenskap  
vid Högskolan i Gävle.

Gunilla Silfverberg är seniorprofessor i vårdetik  
vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Mia Svantesson Sandberg är docent i medicinsk 
etik vid Örebro universitet och forskningshandledare 
vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Anna Söderberg är medicine doktor och tidigare 
lektor vid Umeå universitet.

Utförande: 112 s. Hårdband.
Utkommer: Maj
ISBN: 978-91-986642-0-1
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Den nordiska välfärdsmodellen är i dag 
satt under hård press. Även om den har gett 
prov på häpnadsväckande uthållighet står den 
inför stora utmaningar – globala kriser, svår-
lösta »lömska problem«, populistiska rörelser, 
för att nämna några. Det blir allt svårare att 
förverkliga grundläggande rättigheter och att 
organisera välfärden. En fungerande represen-
tativ demokrati och god offentlig förvaltning, 
etablerade rättsstatsprinciper, ett oberoende 
domstols väsende och konsensus – ingenting 
av detta kan tas för givet. Det behövs ny kun-
skap så att effek tiva åtgärder kan identifieras 
och vidtas. 

I denna antologi granskar fjorton forskare  
den offentliga sektorns utveckling och status  
ur ett juridiskt och statsvetenskapligt perspek-
tiv. De behandlar aktuella och kommande ut-
maningar samt möjliga lösningar och lyfter 
fram potentialen i ett utvidgat nor diskt sam-
arbete. Tillsammans besitter länderna kunskap 
som kan leda till bättre resultat och nya hand-
lingsmodeller både i Norden och globalt.

Författarna till Förvaltning och rätts säkerhet 
i Norden har alla sin hemvist i de nordiska 
länderna: Flóki Ásgeirsson, Anna Barlow, Jon 
Christian Fløysvik Nordrum, Carsten Greve, 
Olli Mäenpää, Matti Niemivuo, Siv Sand-
berg, Stefan Sjöblom, Markku Suksi, Göran  
Sundström, Jyrki Tala, Hanna Tuominen,  
Milla Vaha och Henrik Wenander.

Förvaltning och  
rättssäkerhet i Norden
Utveckling, utmaningar  
och framtidsutsikter

Sebastian Godenhjelm, Eija Mäkinen  
& Matti Niemivuo (red.)

Utförande: 320 s. Mjukband med flikar.
Utkommer: Maj
ISBN: 978-91-985487-9-2
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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Över en fjärdedel av Sveriges befolkning 
berörs dagligen av skolans verksamhet. Grund-
skolan är landets största arbetsplats men fram-
för allt är den en plantskola för vårt framtida 
samhälle. Skolan ska ge oss såväl mental som 
fysisk utveckling – men bidrar skolarkitektu-
ren till dessa stolta syften?

Skolarkitektur – formar den oss? handlar om 
hur pedagogik och skolbyggnader ömsesidigt 
har påverkat varandra. 1960- till 1990-talen 
ägnas särskild uppmärksamhet – perioden 

kännetecknades av kaotiska pedagogiska dis-
kussioner och ett sökande efter nya skolbygg-
nadsformer. 

Miljonprogrammets utbyggnad av bostads-
områden och dess tillkortakommanden har 
diskuterats flitigt. Den omfattande nybygg-
nationen av grundskolor under samma period 
har hamnat i skymundan i debatten, trots att 
det rör sig om en mycket stor byggnadsvolym 
som fort farande används varje dag. 

Många skolor står inför omfattande reno-
veringsinsatser under de kommande åren, och 
helt nya skolor kommer att behöva byggas. 
Denna bok vill inspirera pedagoger, arkitekter 
och beslutsfattare med intresse för skolbyggna-
ders betydelse för pedagogiken,  deras använd-
barhet, teknik och estetiska uttryck. 

Skolarkitektur  
– formar den oss?
Jadwiga Krupinska
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SKOLARKITEKTUR – FORMAR DEN OSS?

-

APPELL FÖRLAG

JADWIGA KRUPINSKA

Skolarkitektur – formar den oss? uppmärksammar 
främst skolbyggnader från sent 1900-tal, men inleder 
med en historisk tillbakablick över arkitektur och 
 pedagogiska idéer. Här intill ett exempel på typskolor 
framtagna för att anknyta till byggnadstraditioner i 
olika landsdelar. Ur Normalritningar för folkskole-
byggnader från 1920.

Utförande: 208 s. Hårdband. Illustrerad.
Utkommer: Mars
ISBN: 978-91-986642-3-2
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I skolan i Paspels, Schweiz (1998), 
har eleverna utblick över alpslutt-
nigarna. Klassrummen är klädda 
med trä, vilket bidrar till en varm 
och lugn atmosfär. Skolan an-
sluter på olika sätt till traktens 
byggnads traditioner och är också 
känsligt inpassad i landskapet. 
Arkitekt Valerio Olgiati. Foton: 
Jadwiga Krupinska.

Ett exempel på ambitiös skol-
arkitektur: Munkegårdsskolan i 
Hellerup, uppförd 1955–1959 efter 
Arne Jacobsens ritningar. Genom 
en kombination av paviljonger 
och korridorer fick varje klassrum 
tillgång till en liten, individuellt 
utformad trädgård för utomhus-
undervisning. Se även interiör-
bilden på bokomslaget.

 

 

Hagalidsskolan i Staffanstorp.  
Ritning i Skolöverstyrelsens sam-
manställning Skolhus från Ystad till  
Haparanda (1982). Skriften förteck-
nas de 260 grund- och integre rade 
särskolor som byggdes 1976–1980. 

Många är utbredda envånings-
byggnader, uppförda efter samma 
normer både i staden och på lan-
det. Fasaderna bygger på upp- 
repningar av prefabricerade  
element kompletterade med  
utfackningsväggar. 

Femtio år tidigare skulle skolbygg-
naden uttrycka kunskapens värde. 
Det är svårt att avläsa sådana ambi-
tioner i skolorna från 1970-talet. 
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På baksidan ska ligga de foton Efva tar i veckan.

Hårdband, med rygg i o�setklot. Ett alternativ är detLivonia har med strukturlaminat. Då känns ryggen nästan textil, och framsidan kan få vara i sittobestrukna papper. 

Texten kunde folieras i en matt guldfolie. Jag tänkeratt ryggtexten på böckerna är vit, för att slippa folier i klotet. Det blir alltid tjockare än på papper.

Tre böcker om kärlek och tillit samlade i en 
box, Kärlekens samtal är dans, om hur konst 
kan fungera som ett omkonstruerande av det 
vi kan uppleva som otillfredsställande och 
ge oss nya perspektiv på både varandra och 
tillvaron. Efva Lilja avslöjar den språkliga 
förklädnad som ofta döljer vad vi egentligen 
säger och menar. Hon dansar, tecknar, målar 
och skriver sig förbi orden. Allt börjar i 
det nära, privata och öppnar sig mot det 
allmängiltiga. Kärlekens samtal är dans.

Bok 1 · Dansa alla tvivel bort
Med erfarenheter från sitt liv som konstnär 
berättar Efva Lilja om att leva i och genom 
koreografiska strategier. Om navigering 
genom förvillelser och inre och yttre kaos. 
Om hur konsten kan fungera som ett 
omkonstruerande av det vi kan uppleva som 
otillfredsställande – och hur den därigenom 
ger oss nya perspektiv på både varandra och 
tillvaron. Om hur koreografiska tekniker  
kan ge redskap för att utveckla det mest 
underbara vi kan tänka oss. 

Efva Lilja arbetar med koreografi som dans, 
bild, film och text i verk som tar oss genom 
olika medvetandelager, erotiska episoder, 
kontemplativ stillhet eller lekfullhet med 
politisk udd. Som författare rör hon sig fritt 
mellan sakprosa och saga, och skriver lika 
underhållande som oroande om mänskliga 
grundförhållanden med en egenartad 
suggestionskraft. Med koreograferade  

förlopp erbjuder hon bilder att använda  
i det verklighetsgörandet där politiska 
skeenden och vardagliga handlingar 
omprövas och ges nya uttryck. Hennes 
gränsöverskridande verk har omskrivits som 
både vackra, poetiska, kontroversiella och 
banbrytande. De har visats i ett fyrtiotal 
länder och hennes böcker och artiklar har 
översatts till ett flertal språk. 
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Bok 2 · Det onämnbara
Efva Lilja skriver om koreografi som över-
levnadsstrategi i relation till utmaningar och 
handlingar. Hon låter oss ta del av dia logen 
mellan en kvinna och en man som talar om 
erfarenheter och känslor, om kärlek och sex. 
Fram växer en historia om attraktion, om 
meningen med liv och levande i en förvirrad 
och politiskt omtumlande tid. Hennes berät-
telse ger insikter i hur man kan lyssna till en 
annan människa och visar hur tänkandet kan 
bli en praktik som skapar egna världar. Det 
onämnbara är en historia om kärlek.

Bok 3 · Röst, rörelse, ro
Fler människor dör av attackerande kor än 
av terrordåd i USA. I samma land finns en 
ko som lärt sig hjälpa barn att få fart när de 
gungar och som kan flyga när det krävs. Men 
i en liten by i Stockholms skärgård finns 
en ko som kan mycket mer än så. Genom 
koreografiska metoder skriver Efva Lilja 
fram en berättelse som bjuder på en rumslig 
upplevelse vilken får läsaren att häpna, skratta 
och rodna! I sagans form rör hon sig kring 
existentiella frågor, sex, politik och kring det 
där som kan upplevas som mening i livets 
irrgångar. Allt berättas av kvinnan som låter 
en ko flytta in i sitt hus. 
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Utförande: Box med tre böcker, 180 s., 128 s. och 96 s.  
Hårdband. Med illustrationer av författaren..
Utkommer: Mars
ISBN: 978-91-986642-6-3
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