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Albert Edelfelt
Modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa

”Den omfattande kolningen som under tre sekler
utgjorde förutsättningar järn och stålindustrin är
nästintill anonym som kultur- och skogshistoriskt
arv. Med boken ”Kolning – hantverk och historier”
tar Gunnar Nygren ett angeläget och stort steg
bort från denna anonymitet.”
Jan Fryk,
Preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Styrelseledamot Skogshistoriska Sällskapet

KOLNING

annons

H I STO R I E R O C H H A N TV E R K

APPELL FÖRLAG

LI
B E N N I C HBJÖRKMAN

”Boken reser den viktiga frågan hur den tysta kunskapen, det ordlösa görandet på platsen, förs vidare
till nya generationer när vi ställer om till en fossilfri tillvaro där skogen är en viktig, men inte helt
oomstridd, resurs.”
Maths Isacson,
seniorprofessor i ekonomisk historia
vid Uppsala Universitet
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DE SOVJETISKA ÅREN OCH FRIGÖRELSEN

Omslaget:
Viktor Stenberg på milan. Övertjärn, Riddarhyttan.
1920-talet. Foto: Alfred Pettersson

I BALTIKUM OCH UKRAINA

Kolning — Historier och hantverk

Bakom och bortom järnridån

Gunnar Nygren

De sovjetiska åren och frigörelsen
i Baltikum och Ukraina

För hundra år sedan svepte röken från tusen
tals kolmilor över skogsbygderna runt järn
bruken. Kolarna vaktade milorna dygnet runt,
ett fritt och farligt arbete. Många författare har
gett uttryck åt dess poesi och myter. Boken
tar sin början i forntidens kolningsgropar och
leder fram till dagens handel med grillkol. Här
beskrivs också hur man gör en kolmila, även i
mindre format för det egna grönsakslandet.
224 s. Illustrerad. Utk. i september. isbn 9789198664379

Li Bennich-Björkman
»I slutet av 1990talet reste jag som en skott
spole till Estland. Det hade bara gått några år
sedan landet åter blev självständigt och det
sovjetiska dröjde sig kvar. Doften av stekt mat
blandades med cigarettrök på restauranger
och barer, ofta belägna i källare som skydd
mot det bistra klimatet.« – Om maktens och
motståndets strukturer och hur relationerna
mellan centralstaten i Moskva, de lokala kom
munistpartierna och den lokala intelligentian
påverkade Baltikums och Ukrainas vägar till
demokrati.

Eva Nygårds och Patrik Steorn (red.)
Albert Edelfelt (1854–1905) tillhör Finlands
mest älskade konstnärer. Som nordisk kosmo
polit hade han även band till Sverige och
personifierade den moderna konstnärsrollen.
Edelfelt ställde ut i Paris och målade porträtt
av europeiska kungligheter och kulturprofiler.
Konstverken speglar såväl fascinationen för
det urbana livet som ett traditionellt folkliv på
den finska landsbygden.
200 s. Illustrerad. Utk. i oktober. I samarbete med Göteborgs
konstmuseum. ISBN 9789198664416
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400 s. Illustrerad. Utk. i november. ISBN 9789198664317
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Till Eftervärlden

I maktspelets skugga

Ett oäkta Porcellains
eller Faijance Wärk i Uppland 1755–1824

Clas Julius Ekeblad 1742–1808.
Brev, dagböcker och reseskildringar berättar

Bengt Nyström och Annika Tegnér

Marianne Molander Beyer

I Vänge socken, och sedermera i Järlåsa,
utanför Uppsala, låg en liten fabrik där man
tillverkade fajans och flintgods långt tidigare
än vid UpsalaEkeby och Sankt Erik. Tillverk
ningen pågick under närmare 70 år, 1755–1824.
Författarna berättar om föremål, material,
tillverkningsmetoder och försäljning samt be
skriver tidens idéströmningar och söker svaret
på vilka drömmar som drev fabrikens ledare.

C.J. Ekeblad efterlämnade ett rikt antal
dagböcker och brev där han levandegjorde
hov och sällskapslivet under tre regenter samt
berättade om Stockholms kulturliv, om det
lugna lantlivet på herrgården Stola i Västergöt
land och om sina observationer under resor
i Sverige och på kontinenten. Han skrev för
eftervärlden, men drog sig inte för att nedteck
na sina innersta tankar.

256 s. Illustrerad. Utk. i november. isbn 9789198664386

200 s. Illustrerad. Utk. i september. isbn 9789198664362

Anu Lahtinen
Ebba Stenbock, gift med den fruktade Klas
Fleming, tillhörde 1500talets mäktigaste
adelssläkter. I en tid präglad av krig hade de
nyckelpositioner i kampen om den svenska
kronan. Här möter vi henne som dotter, syster,
maka och mor och tar del av centrala frågor
om makt och familj. Fram växer bilden av
kvinnan bakom myter och berättelser.
224 s. Illustrerad. Utk. i augusti. I samarbete med Svenska
litteratursällskapet i Finland. Översättning: Heidi Granqvist.
isbn 9789198664324
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Dödens idéhistoria

Tolv litterära besök

Den lilla skalan i den stora
Kaklet i osmanska rum

Anette Nyqvist (red.)

Karin Dirke, Andreas Hellerstedt
och Martin Wiklund (red.)

Följ med till Tjechovs Sachalin, Ferrantes
Neapel och Gurnahs Zanzibar. Genom att
skriva reseberättelser utforskar antropologer,
litteraturvetare och språkvetare platser som
förekommer i romaner, noveller och poesi. Be
rättelserna utspelar sig såväl i den upptäckts
resandes 1700tal som i backpackerns vardag.

Nedslag i den västerländska idévärldens
dödsföreställningar från antiken till våra dagar.
Tankar om det hinsides, men även om dödens
roll för de levande. Hur har döden hanterats,
förnekats och konfronterats? Författarna syn
liggör de nära banden till religion, vetenskap,
politik, moral och estetik.

Boken om de osmanska kakelutsmyckning
arna inleds i 1200talets Konya och visar hur
de under följande århundraden utvecklades i
möten med andra kulturer. Om ornament och
material och om de hantverkare, konstnärer
och arkitekter som tillsammans arbetade fram
de kakelklädda väggarna i Turkiet.

200 s. Illustrerad. Utk. i oktober. isbn 9789198664355

256 s. Illustrerad. Utk. i november. isbn 9789198664409

240 s. Illustrerad. Utk. i november. ISBN 9789198664423

Gertrud Olsson
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STADEN

Ytterstaden
Ann Pålsson (red.)
Ytterstaden, 97 stadsdelar utanför Stockholms
tullar, är de flesta stockholmares hem idag.
Det är här som de stora förvandlingarna inom
stadsmiljön sker. Med historien som fond
omfattar Ytterstaden stadsplanering, bebyg
gelsehistoria, arkitektur, infrastruktur, sociala
miljöer och grön miljö.
240 s. Illustrerad. Utk. i november. Samfundet S:t Eriks årsbok
2022. isbn 9789198664393
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Mina lögner

Kerstin Söderholm i urval

Henry Parland i urval

Inledande essä: Anna Möller-Sibelius

Inledande essä: Agneta Rahikainen

Kerstin Söderholm (1897–1943) hör till
1920talets finlandssvenska modernister.
Hennes texter vänder sig inåt, utforskar jaget
och vänder och vrider på relationen till andra
människor. Detta urval utgör en ingång till hen
nes alltför länge undanskymda författarskap.

Henry Parlands (1908–1930) texter är ofta kor
ta och strösslade med skarpa observationer.
Han sätter ord på en ung persons osäkerhet
och får 1920talet att kännas nära. Under ytan
finns en nervositet, men också humor, som i
flörtandet med lögn och sanning.

112 s. Utk. i juni. I samarbete med Svenska litteratursällskapet i
Finland. ISBN 9789198664348

120 s. Utk. i juni. I samarbete med Svenska litteratursällskapet i
Finland. isbn 9789198664331
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Dödens
idéhistoria
Karin Dirke, Andreas Hellerstedt
och Martin Wiklund (red.)

DÖ D EN S
I DÉ H I STORIA
Karin Dirke, Andreas Hellerstedt och Martin Wiklund ( red.)

APPELL FÖRLAG

Utförande: 256 s. Hårdband. Illustrerad.
Format 135 × 210 mm.
Utkommer: November
ISBN: 978-91-986644-0-9
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Hur har människor förhållit sig till döden?
Vilken roll har föreställningarna om döden
haft för de levande? Det är några av de grundläggande frågor som ställs i Dödens idéhistoria.
Infallsvinklarna är många: Själens resa i underjorden inom antik filosofi och medeltida
kristendom, 1700-talets försök att minska fasan inför döden, synen på döden hos romantikens poeter, spiritismens kommunikation
mellan levande och döda, synen på dödande
av djur, hanteringen av döda kroppar för medicinska syften.
Dödsångest och försök till försoning med
döden i Ingmar Bergmans filmer hör också till
bokens ämnen, liksom de apokalyptiska föreställningsvärldar som är förknippade med den
nukleära strålningsdöden.
Genom att texterna behandlar olika epoker
belyser de tillsammans hur förhållningssättet
till döden har förändrats över längre tid. En
återkommande referenspunkt som texterna går i
dialog med är den inflytelserika syntesen av den
franske historikern Philippe Ariès. Att flertalet
texter behandlar fenomen i svensk historia gör
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det samtidigt möjligt att jämföra förändringar
i Sverige med de övergripande förskjutningar i
västerländska attityder till döden som Ariès har
skrivit om.
Tillsammans belyser bidragen dödens betydelse i olika sammanhang och hur föreställningar om döden har förändrats i relation till
samhällets utveckling. Samtidigt ger boken ett
underlag för fördjupad reflektion om vår egen
tids syn på döden och hur man kan förhålla sig
till den egna och andras död.
Boken ger en mångfacetterad och bred översikt över dödens idéhistoria som dessutom
uppmärksammar svenska förhållanden.
Medverkande skribenter:
Utöver redaktörerna Karin Dirke, Andreas
Hellerstedt och Martin Wiklund medverkar
även Annika Berg, Johan Fredrikzon, Roland
Lysell, Elisabeth Mansén, Inga Sanner och
Erland Sellberg.
Alla skribenter är idéhistoriker eller
litteratur vetare, flertalet knutna till Stockholms universitet.
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Att filosofera är att förbereda sig för döden.
Sokrates död så som Jacques-Louis David
framställde den 1787.
Till de teman som boken tar upp hör föreställningar om konsten att dö och synen på
tillvaron efter döden inom filosofi och kristendom från antiken till reformationen. Många av
antikens och medeltidens tänkare menade att
människolivet blott är en kort förberedelse för
döden. Först i döden kunde en människas liv
sägas vara fullkomligt, först då kunde man avgöra om människan hade levt väl.
Perioder präglade av fascination för döden
såsom den kan avspeglas i förvridna kroppar
i gotikens men även barockens konst omväxlar med mer återhållsamma skildringar. Hos
Albrecht Dürer möter en nästan humoristiskt
gestaltad död, redo att stå till tjänst med timglas och ett snett leende.
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De sovjetiska åren och frigörelsen
i Baltikum och Ukraina
Li Bennich-Björkman

Utförande: 400 s. Hårdband. Illustrerad.
Format 150 × 225 mm.
Utkommer: November
ISBN: 978-91-986643-1-7

»I slutet av 1990-talet reste jag som en
skottspole till Estland. Det hade bara gått några år sedan landet åter blev självständigt och
det sovjetiska dröjde sig kvar. Doften av stekt
mat blandade sig med cigarettrök på restauranger och barer, alltsomoftast belägna i källare som skydd mot det bistra klimatet. Fortfarande serverades stora glas med vodka till en
billig penning. Bitar av murbruk saknades på
husen i Tallinns gamla stad där innergårdarna låg skräpiga och mörkret blev kompakt när
kvällen sänkte sig. Gatlyktorna var få och svaga där jag stapplade fram på de ojämna gatorna på spaning efter… ja, vadå egentligen? De
första åren visste jag inte riktigt själv, bara att
det pågick något oupphörligt intressant som
jag inte fick missa. «
Här börjar Li Bennich-Björkmans bok,
i Estland. Texten går vidare till Lettland och
Litauen och Ukraina, fyra länder som kunde
utropa sin självständighet efter Sovjetunionens
kollaps 1991. Fyra länder – men med en mycket olikartad utveckling, och där just Estlands
framgångar i både ekonomiskt och demokra-
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tiskt hänseende sticker ut. Varför olika? Bennich-Björkman vänder och vrider på frågan
om vilka faktorer som har varit avgörande; historiska, kulturella, personmässiga och kanske
till och med slumpmässiga.
Boken bygger i stor utsträckning på intervjuer, men är också väl förankrad i statsvetenskaplig teoribildning om demokratiutveckling. Viktiga är också personliga intryck och
erfarenheter. Li Bennich-Björkman, professor i statskunskap vid Uppsala universitet, har
tidigare gett ut Sörja ett liv, leva ett annat på
Appell Förlag som bland annat handlar om
hennes mors flykt från Estland under andra
världskriget. Här nedan följer ytterligare utdrag ur boken:
»Inget hade förberett mig på Lviv. När vi
skakade fram i taxin över de skumpiga gatorna
på väg mot det fashionabla Hotell Dnister var
jag plötsligt mitt i Europa. Smala gator vindlade fram, utsmyckade jugendhus stod sida vid
sida längs trädkantade gator som inbjöd till
promenader och kaféliv. Parasoller skymtade inbjudande på de små tvärgatorna som vi
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Foto: istock

Gatuvy från
centrala Lviv.
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inkorporerat i Sovjetunionen, även om resten
av Ukraina varit sovjetiskt sedan 1920. De var
områden som gränsade till Nord- och Centraleuropa. För Litauen och Ukraina spelade, som
vi ska se, Polen en central roll som impulsgivare
och »fönster till frihet«, ett land som visserligen
var en del av den sovjetiska maktsfären men i
jämförelse ändå påfallande liberalt.
För Estland spelade Finland en liknande
roll. Endast Lettland låg geografiskt inklämt,
men kunde se tillbaka på en mellankrigstid där
landet definitivt tillhört den nordeuropeiska
sfären. Allt som allt var de gränsområden, de
utgjorde Sovjetunionens gräns västerut och
bar på andra erfarenheter från mellankrigstiden än som republiker i Sovjet.
[- - -]
De baltiska staterna, Pribaltika på ryska,
kallades Nasha Zagranitsa (»vårt utland«) av
de rysktalande i Sovjetunionen. De var främmande fåglar, infångade men ändå annorlunda.
Också Lviv betraktades som en främmande,
delvis europeisk, fågel i det sovjetiska landskapet. För de centrala beslutsfattarna i Moskva
upphörde aldrig dessa territorier att utmana
och bekymra.«
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snabbt for förbi. Jag vevade ned fönstret, släppte in värmen och glömde snön i Kharkiv. Här
var det brittsommar och solen gassade fast det
var oktober. Lviv glittrade i skymningen nedanför mitt hotellfönster och på kullarna mittemot sträckte sig mobil- och tv-master mot
himlen. Så mycket stad, så mycket historia,
europeisk historia. Lviv förtrollade mig från
första stund. Det här var också Ukraina.
Lviv, huvudstad i vad som sedan andra
världskriget är ukrainska Galizien, utgjorde
ett veritabelt centrum för ukrainsk nationalism
under de post-stalinistiska decennierna som
denna bok handlar om. Lviv har, liksom Litauens nuvarande huvudstad Vilnius, emellertid
varit en symbolisk plats för flera nationaliteter
och bär på en historia som fortsätter att sätta
sin prägel på staden. I nästan hundrafemtio år
var Galizien en del av det Habsburgska imperiet. Wien var hjärtat i en alldeles egen värld,
och en liten utpost i den världen utgjorde Galizien och staden Lemberg (Lviv).
[- - -]
Var egentligen Västra Ukraina så annorlunda
än Estland? Eller Litauen? I likhet med Estland, Lettland och Litauen var området sent

vara mänska

vara mänska
Kerstin Söderholm i urval
Pieter Claes & Elisa Veit (utg.)
Inledning: Anna Möller-Sibelius

Utförande: 112 s. Hårdband. Format 130 × 185 mm.
Utkommer: Juni
ISBN: 978-91-986643-4-8
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Kerstin Söderholm hörde till 1920-talets
finlandssvenska modernister, där Edith Södergran, Elmer Diktonius och Henry Parland
gjorde stora avtryck i poesin. Söderholm bidrog med en annorlunda röst: hennes texter
vänder sig inåt, utforskar jaget, vänder och vrider på relationen till andra människor och sin
plats i världen.
vara mänska är en ingång till Kerstin Söderholms mångfacetterade, och delvis förbigångna, författarskap. Hennes första diktsamling,
Röster ur tingen, utkom 1923 och ytterligare
fem följde. Novellsamlingen Det var icke verklighet gavs ut 1930. Söderholms omtalade dagböcker, Endast med mig själv, utkom postumt
1947–1948 och i vetenskaplig utgåva 2021.
I vara mänska arrangeras ett urval texter ur
diktsamlingarna och dagböckerna runt fyra
positioner – jag, du, han, det – beroende på
vart poeten vänder sin blick. Urvalsvolymen
inleds med en essä av litteraturvetaren Anna
Möller-Sibelius.

Jag brinner som en outsläcklig låga.
Jag brinner själv ner
och brinner av mig själv.
Jag förvandlas från ögonblick till ögonblick.
Jag flyger som en tändande gnista
från buske till buske
och sätter den i brand.
Jag är en eldhärd
och hör aldrig upp att förtäras.
Jag vill föda och födas ånyo
ur min egen låga.

Fotograf Helander. Svenska litteratursällskapet i Finland.
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Kerstin Söderholm (1897–1943).
»Jag brinner…« ingår i samlingen
Mot ljuset på bergen från 1926.
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Mina lögner
Henry Parland i urval
Pieter Claes & Elisa Veit (utg.)
Inledning: Agneta Rahikainen

Utförande: 120 s. Hårdband. Format 125 × 185 mm.
Utkommer: Juni
ISBN: 978-91-986643-3-1
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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Mina lögner:
stora, röda ballonger
som jag köper på gatan
och låter stiga opp till himlen.
En gång köpte jag en ballong,
större och rödare än de andra.
Den drog mig med sig.

Foto: SLS/Henry Parlands arkiv

Henry Parland var den yngste i den första
generationen finlandssvenska modernister.
Om han skulle skriva i dag, skulle han vara en
Twitter- eller Tiktokpoet. Parlands texter är
ofta korta och slagkraftiga och strösslade med
skarpa observationer.
Han sätter ord på en ung persons ångest,
ork och osäkerhet, och får 1920-talet att kännas både aktuellt och överraskande nära. En
nervositet och spänning finns under ytan, men
också mycket humor, som till exempel författarens tågresa med djävulen och ett ständigt
flörtande mellan lögner och sanning.
I Mina lögner ingår både publicerade och
opublicerade dikter, prosatexter och dagboksliknande anteckningar. Parland hann endast
ge ut en diktsamling, Idealrealisation (1929),
romanen Sönder (om framkallning av veloxpapper) utkom postumt tre år senare. Urvalsvolymen inleds med en essä av litteraturvetaren Agneta Rahikainen.

Henry Parland (1908–1930). Här fotograferad i Kaunas 1929, med affischer
som passande bakgrund – Parland lekte
ofta med reklamens språk. »Mina lögner«
ingår i samlingen Idealrealisation.
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i Paris. 1887. Ateneum/
Finlands nationalgalleri.
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Albert Edelfelt
Modernt konstnärsliv i sekelskiftets Europa
Eva Nygårds och Patrik Steorn (red.)
Utförande: 200 s. Hårdband. Illustrerad.
Format 210 × 270 mm.
Utkommer: Oktober
ISBN: 978-91-986644-1-6
I samarbete med Göteborgs konstmuseum

Albert Edelfelt (1854–1905) tillhör Finlands
mest älskade konstnärer. Han gjorde internationell karriär och var en välkänd person i Helsingforssocieteten. Genom att ställa ut konst
på salongen i Paris, umgås med Nordens mest
välkända konstsamlare, måla porträtt av europeiska kungligheter och kulturprofiler, tilldelas
priser och ordnar och anlitas för viktiga illustrationsuppdrag visade han på den mångsidighet
som förväntades av en kosmopolitisk konstnär.
På samma sätt som Edelfelt reste mellan Norden och Paris växlade hans motivvärld mellan
det lokala och det kontinentala. Konstverken
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speglar både fascinationen för det urbana livets
tjusningar mitt i Europa och längtan efter ett
lättsamt vardagsliv och traditionellt folkliv på
den finska landsbygden. Men dubbelheten i de
moderna villkoren ser vi inte bara i Edelfelts
konst och i hans framgångar, utan även i hans
tvivel och utmaningar.
Edelfelt hade flera band till Sverige. I Göteborg fanns konstsamlarna Pontus och Göthilda Fürstenberg som köpte in hans verk, och här
visades år 1884 hans första separatutställning
i Sverige. I höst är det äntligen dags igen:
utställningen Albert Edelfelt öppnar på Göteborgs konstmuseum den 22 oktober.
Medverkande skribenter: Marina Catani,
Eva Nygårds, Anne-Maria Pennonen,
Hanne Selkokari, Patrik Steorn och Maria
Vainio-Kurtakko.
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Albert Edelfelt

Skulptören Ville Vallgren och
hans hustru. 1886. Göteborgs
konstmuseum.

På havet (beskuren). 1883. Göteborgs konstmuseum.

Goda Vänner II (Berta och Capi). 1882.
Göteborgs konstmuseum.
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G U N NAR NYG R E N

Historier och hantverk

KOLNING

Gunnar Nygren

– HISTORIER OCH HANTVERK

KOLNING

Kolning

”Boken reser den viktiga frågan hur den tysta kunskapen, det ordlösa görandet på platsen, förs vidare
till nya generationer när vi ställer om till en fossilfri tillvaro där skogen är en viktig, men inte helt
oomstridd, resurs.”
Maths Isacson,
seniorprofessor i ekonomisk historia
vid Uppsala Universitet

man kommer ingenvart. Innan jag blev pensionär brukade jag
ta semester bara för att få vara med. Det är så lugnt fridfullt,
H I S TO R I E R O C H H A N T V E R Kman sitter där och ljuger ihop något med kompisarna.
Att arbeta tillsammans och styra sitt eget arbete, att ta
Utförande:
224 kaffet
s. Flexoband.
rast när man
vill och låta
ta tid. Illustrerad.
Det är också en del av
dagens kolning.
frånmm.
det tunga arbetet för hundra år
FormatLångt
170 × 220
sedan medUtkommer:
milor somSeptember
var fyra-fem gånger så stora. Men också
en kontrast
till
dagens
effektiva och digitaliserade arbetsliv.
ISBN: 978-91-986643-7-9
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Kolning
”Den omfattande kolningen som under tre sekler
utgjorde förutsättningar järn och stålindustrin är
nästintill anonym som kultur- och skogshistoriskt
arv. Med boken ”Kolning – hantverk och historier”
tar Gunnar Nygren ett angeläget och stort steg
bort från denna anonymitet.”
Jan Fryk,
Preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Styrelseledamot Skogshistoriska Sällskapet

Omslaget:
Viktor Stenberg på milan. Övertjärn, Riddarhyttan.
1920-talet. Foto: Alfred Pettersson

Perspektivet från milan
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Gunnar Nygren är journalist och författare och
under sommaren även kolare vid Skottvångs
gruva i Södermanland.
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Smedjebacken (1895–1973) ger i sin konst en kraftfull skildring av kolarnas vardag.
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Kolning
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9.
Biokol – jordförbättrare
och kolsänka

26

Små svarta kolbitar glänser när Ossian Tidblom låter en näve
kompostjord rinna mellan fingrarna. I odlingsbädden intill
finns frodig sallad och han drar upp en stor morot.
Genom att blanda in små bitar av träkol och kolstybb i
jorden ökar han skörden. Jorden blir lucker och håller vattnet
bättre, näring lagras i kolens mikroskopiska utrymmen. Denna
träkol kallas biokol på trädgårdsmarknaderna, men den går
också att göra själv med enkla metoder. Och kunskapen om
biokol är inte ny, redan för tvåtusen år sedan skapade indianer
i Amazonas den bördiga ”svarta jorden” med biokol.
Odlingskooperativet Under tallarna håller till i en södersluttning strax utanför Järna söder om Stockholm. Sedan starten 2012 har kooperativet använt biokol för att öka skördarna.
År 2021 tog man ut tio ton grönsaker från en yta på 2 000
kvadratmeter, en mycket intensiv odling som förser närmare
150 familjer med grönsaker under sommarhalvåret.
Det var Albert Bates, en amerikansk ekoaktivist sedan 1970talet, som introducerade biokolen för kooperativet i Järna.
197

196
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Ytterstaden
Ann Pålsson (red.)
SA MF U N D ET S :T E R I K
A P P EL L FÖ R L AG

YTTER
STADEN
Utförande: 240 s. Hårdband (halvklot).
Illustrerad. Format 200 × 230 mm.
Utkommer: November
ISBN: 978-91-986643-9-3
Samfundet S:t Eriks årsbok 2022

Ytterstaden
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Från slutet av 1800-talet och under loppet
av 1900-talet växte nya förstäder till Stockholm fram. De lade grunden till den stad som
vi känner idag, med sin rika mångfald av olika
stadsbyggnadskaraktärer och livsmiljöer.
Under denna period växlade tankarna, teorierna och idealen om den byggda miljön utifrån tidens ideal. Länge betraktades ytterstadens stadsdelar mer som egna lokalsamhällen,
med olika typer av hus och gaturum utanför
innerstadens kärna, istället för som en sammanvävd stad. Idag, när Stockholm bygger för
att binda samman sina olika delar, bildar ytterstaden en stadsmiljö med ett eget urbant värde.
Kransen av 97 stadsdelar utanför innerstadens tullar är det flesta stockholmares hem
idag. Det är till övervägande del här, och inte
i innerstaden, som den växande befolkningen
ska beredas plats och där staden ska infria sitt
bostadsmål om 140 000 nya bostäder under
perioden 2010–2030.
Dagens förändringstryck är högt och det
byggs i snabbare tempo än under miljonprogrammets dagar, med resultatet att många ytterstadsdelar står inför eller är mitt i genom-
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gripande omvandlingar. Bostäderna ska huvudsakligen byggas som förtätningsprojekt,
den nya bebyggelsen placeras i redan befintliga
stadsmiljöer och infrastrukturen byggas ut.
Med historien som fond bidrar artikelförfattarna med olika perspektiv på ytterstaden.
Den gemensamma utgångspunkten är att ge
insikter om de förändringar som sker idag.
Innehållet spänner över en rad ämnen såsom
stadsplanering, bebyggelsehistoria, arkitektur,
infrastruktur, demografi, sociala miljöer och
grön miljö.
Boken avslutas med ett fotocollage av utvalda bidrag till fototävlingen Ung i ytterstan,
ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik och
Mitt i-tidningarna i Stockholm.
Medverkande skribenter
Monica Andersson · Cissi Björk · Leif
Blomqvist · Olle Burell · Stina Hagelqvist
Susanne Ingo · Katja Jassey · Elisabeth Lilja
Henrik Nerlund · Catharina Nolin · Laila
Reppen · Ulrika Sax · Karin Schibbye
Lisbeth Söderqvist
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ABC-staden Vällingby (ABC – Arbete, Bostad, Centrum) invigdes 1954 och blev ett av de mest uppmärksammande stadsområdesprojekten i det växande
Stockholm. Den blandade bebyggelsen, de gröna
kilarna och den modernistiska arkitekturen/stadsplaneringen blev världskänd, men behövde efter en
del problem rustas upp i början på 2000-talet.
Till vänster: Krister Gustav Svensson, »Stoffe«,
känd genom Stefan Jarls dokumentärfilmer, bodde
i området Grimsta i Vällingby. Foto: TT.

Ovan: Radhusområdet Atlantis blev internationellt
uppmärksammat och här ville många bo, bland
andra Olof Palme med familj. Idag är det blåklassat
av Stadsmuseet. Foto: ARKM.

Till det bilfria Vällingby Centrum kom människor för att flanera, shoppa och studera arkitekturen. Det blev så populärt
att man anställde särskilt språkutbildade värdinnor, »Fröken
Vällingby«. Här Barbro Berndt, f.d. Löw. Foto: Privat.
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Ebba Stenbock
I maktspelets skugga
Anu LAHTINEN

Utförande: 224 s. Hårdband. Illustrerad.
Format 145 × 230 mm.
Utkommer: Augusti
ISBN: 978-91-986643-2-4
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Ebba Stenbock
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I september 1597 befinner sig Ebba Stenbock
på Åbo slott, med nycklarna till slottet i sin
hand. Hennes make, den fruktade Klas Fleming och kung Sigismunds förtrogne, hade
omkommit kort tidigare efter att han med
hård hand kuvat de upproriska bönderna i
klubbekriget.
Ståthållaränkan valde att fortsätta stå på
kungens sida. Men skulle Sigismunds soldater
komma till undsättning innan motståndarsidan, hertig Karls trupper, hann fram till den
östra riksdelen? Och kunde Ebba få hjälp av
sin inflytelserika syster Katarina, Gustav Vasas
tredje hustru, för att försvara slottet?
De mäktiga adelssläkterna, som Stenbock
och Fleming, satt på nyckelpositioner i samhället. De påverkades starkt av den utdragna
kampen om den svenska kronan och kunde
varken undgå krig, landsflykt, konfiskeringar
eller avrättningar.
I den här biografin får vi veta mer om kvinnan bakom myterna och berättelserna, om
Ebba Stenbock som dotter, syster, maka och
moder. Genom hennes livsöde lyfter historikern Anu Lahtinen fram centrala frågor om
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familj, barn och makt, och visar hur kvinnor
växlade mellan andras krav och egna lösningar
för att hitta rätt väg framåt.
Boken är den första heltäckande biografin
om Ebba Stenbock. Översättning från finska:
Heidi Granqvist.

Inte ett enda porträtt av Ebba Stenbock finns bevarat,
men vi kan förmoda att hon liknade sina systrar. Den
äldre systern Katarina var tredje hustru till Gustav
Vasa. Den bevarade brevväxlingen berättar att systrarna stod varandra nära. Detalj av porträtt, okänd
konstnär. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum.
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Torpa stenhus i Västergötland
var familjen Stenbocks huvudgods, där Ebba förmodligen
tillbringade en stor del av sin
barndom och ungdom. Teckning av Ferdinand Boberg/
Nordiska museet.
Nedan: Albert Edelfelts målning »Hertig Karl, skymfande
Klas Flemings lik« (1878)
avbildar en fiktiv händelse
på Åbo slott på hösten 1597.
Som änka efter Klas Fleming
försvarade Ebba Stenbock
slottet mot sin kusin hertig
Karl. Foto: Hannu Aaltonen/
Finlands Nationalgalleri. Något beskuren.
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Eftervärlden

Clas Julius
Ekeblad
1742–1808.
Brev, dagböcker
och reseskildringar
berättar

Marianne Molander Beyer
appell förlag

Till Eftervärlden
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Till
TillEftervärlden
Eftervärlden
Clas
ClasJulius
JuliusEkeblad
Ekeblad1742–1808.
1742–1808.
Brev,
Brev,dagböcker
dagböckeroch
ochreseskildringar
reseskildringarberättar
berättar
Marianne
MarianneMolander
MolanderBeyer
Beyer

Utförande: 200 s. Hårdband med skyddsomslag. Illustrerad.
Format 120 × 210 mm.
Utkommer: September
ISBN: 978-91-986643-6-2

Brev och dagböcker är oumbärliga historiska dokument för att vi ska förstå skribenternas samtid och komma våra medmänniskor
från svunnen tid närmare. Sverige har i sina
arkiv en sällsynt rik samling sådana dokument.
Merparten av dessa dokument är outgiven och
utgör ett fascinerande forskningsfält.
Under 1700-talet blev det i Europas bildade samhällslager populärt att föra dagbok och
så även i Sverige. En av dem som efterlämnat
flera dagboksvolymer och ett stort antal brev,
varav de flesta är skrivna på franska, är hovmannen Clas Julius Ekeblad (1742–1808).
Ekeblad var hemtam vid hovet och stod
kungafamiljen nära, men han satte ändå det
lugna lantlivet på sin herrgård Stola högst.
Han skriver uttryckligen för att bli läst av
eftervärlden. Hans mål är att ge en så objektiv skildring av sitt innehållsrika liv och sin
tidsepok som möjligt.
Hos Ekeblad får vi inte bara en levande bild
av det samtida hov- och sällskapslivet under
tre regenter (Adolf Fredrik, Gustaf III, Gustaf IV Adolf ), av Stockholms kulturliv, av livet på landet i Västergötland och glimtar från
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resor i Sverige och på kontinenten – vi får därtill en god inblick i hans innersta tankar.
Ekeblads reflektioner från möten och resor
är både roande och skarpa, och som läsare slås
man av hur nära man kommer honom som
människa och i hur hög grad hans känslor och
tankar sammanfaller med våra egna.

Ekeblad gjorde själv ritningar för ombyggnad av sin
herrgård Stola. Försättsbladen till dagböckerna har
han försett med små teckningar av monument: Pour
la Posterité (Till Eftervärlden).

HÖSTENS BÖCKER 2022

Till Eftervärlden
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Dagboksanteckning från den andra april 1760. Ekeblad besöker Kungliga slottet och gör några
föga smickrande iakttagelser om hovfröknarnas »malitieusa« och elaka tungor. Ofta skrev han
på franska och även på denna sida författad på svenska smyger det sig in franska ord.
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Porslinsdrömmar
Ett oäkta Porcellains eller Faijance
Wärk i Uppland 1755–1824
Bengt Nyström och Annika Tegnér

Ett oäkta
Porcellains
Bengt Nyström

eller Faijance Wärk

Annika Tegnér

i Uppland
1755–1824

appell förlag

Porslinsdrömmar
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Porslinsdrömmar är berättelsen om fajans- och flintgodstillverkningen vid Kvarnberg i Vänge nära Uppsala, som startades 1755
av mantalskommissarien Anders Berggren.
Fabriken var verksam i Kvarnberg i fyrtio år,
fram till 1795, och därefter fortsatte tillverkningen vid Bredsjö säteri och i någon mån vid
Fredriksdal i grannsocknen Järlåsa till början
av 1820-talet. Som porcellainsbruk eller fajansmanufaktur är fabriken känd under flera
namn: Kvarnberg, Vänge, Gustafsberg, Bredsjö och Fredriksdal.
Fabriken i Kvarnberg etablerades som nummer två i riket. Rörstrand i Stockholm var den
första 1726, Stralsund och Marieberg kom
igång de sista åren av 1750-talet.
Fajansfabrikerna skall ses som ett av tidens
många försök att få till stånd en tillverkning av
nyttiga och moderna produkter, i det här fallet fajanser, men också stenporslin och eldfast
gods baserade på inhemska råvaror.
Verksamheten i Vänge är ett bra exempel på
hur man ville utnyttja landets naturtillgångar i
merkantilismens anda. Här fanns fyndigheterna av en ljus lera lämplig för fajanser.
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Utförande: 256 s. Hårdband. Illustrerad.
Format 210 × 225 mm.
Utkommer: November
ISBN: 978-91-986643-8-6

Tillverkningen speglar också tidens teknik
och smak. Kinesiska varor som te och kryddor,
sidentyger och möbler gav en särskild profil åt
1700-talet. Inte minst det beundrade kinesiska
porslinet importerades i stora mängder och var
en förebild för de europeiska blådekorerade
fajanserna. Drömmen om att framställa porslin går som en röd tråd genom Vängefabrikens
ostadiga och skiftande historia.
Porslinsdrömmar skildrar denna ambitiösa
och tidiga satsning inom Uppsalas industrihistoria och lervaruindustri, som kan ses som
en föregångare till de mer kända Uppsala Ekeby och S:t Eriks Lervarufabriker.
För eftervärlden är det kanske mest intressanta att se hur och varför en tillverkning kunde etableras i denna förhållandevis avlägsna
socken och hur den kunde hållas igång i närmare sjuttio år. Vilka drömmar och ambitioner
drev fabrikens ledare, ägare och verkmästare?
Vilka förutsättningar fanns? Hur såg tillverkningarna ut och var såldes de?
Bengt Nyström och Annika Tegnér är välkända
skribenter inom svensk keramisk historia.

HÖSTENS BÖCKER 2022

1760 ansökte Anders Berggren hos Kommerskollegium
om att få manufakturprivilegier för Kvarnberg. Han fick
tillstånd att driva ett porslinsverk och »tillverka oäkta
Porcelainer och andra Sten Käril av alla andra sorter med
vad slags glasyr och färger han kunde uppfinna och åstadkomma.« Kommerskollegium använder benämningen
»oäkta« porslin – därmed menades gods som inte innehöll
kaolin, som fajans och senare flintgods. Här ses några
exempel på tillverkningen under verkmästaren Henric
Stens framgångsrika tid vid fabriken under 1780-talet.
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Platser i världen
Tolv litterära besök
Anette Nyqvist (red.)

Tolv litterära besök
Anette Nyqvist (red.)

I VÄ R L D E N
a p p e l l f ö r l ag
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Utförande: 200 s. Hårdband. Illustrerad.
Format: 140 × 200 mm.
Utkommer: Oktober
ISBN: 978-91-986643-5-5

Tjechovs Sachalin, Ferrantes Neapel och
Gurnahs Zanzibar. Genom att skriva reseberättelser utforskar antropologer, litteraturvetare och språkvetare platser som förekommer i
romaner, noveller och poesi.
Berättelserna utspelar sig såväl i den upptäcksresandes 1700-tal som i backpackerns vardag. De tolv litterära nedslagen når platser på
andra sidan jordklotet, men också helt nära.
Katarina Leppänen skriver om det Helsingfors som träder fram i Annika Luthers dystopiska ungdomsroman De hemlösas stad, med
stadskärnan delvis dränkt efter en tsunami.
Sinnebilden av livet i Neapel förmedlas i dag
främst av Elena Ferrantes romansvit. Cecilia
Schwartz uppmärksammar även stadsskildrare som Matilde Serao och Anna Maria Ortese.
Christian Claesson tar upp Fernando Aramburus roman Patria, en beskrivning av ETA.
Litterär succé, men frågan har väckts om den
ger en förenklad spansknationalistisk bild av
den baskiska separatiströrelsen.
Så till Afrika. I sjön Oguta, i Nigeria, bor en
gudinna som förekommer i Flora Nwapas romaner och noveller, särskilt i hennes sista ro-
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man The Lake Goddess. Paula Uimonen skriver
om sjögudinnan, källa till välstånd och en kraft
för kosmologisk balans.
Stefan Helgesson beskriver Maputo med
hjälp av litterära röster som spänner från
Noémia de Sousa, anti-kolonial poet på 1940talet, och José Craveirinha som ses som Moçambiques nationalskald, till Lília Momplé
och den yngre Mbate Pedro.
»Lucknow i litteraturen« visar sig vara ett
undflyende ämne, men Per Ståhlberg lyckas
ändå knyta Rudyard Kipling, Satyajit Ray och
Vikram Seth till den indiska provinsstaden.
Adnan Mahmutović skriver om Michael
Muhammad Knights roman Taqwacores, kallad en Räddaren i nöden för unga muslimer.
Spelplats är ett hus i Buffalo under 1990-talet. Den amerikanska staden som sådan gestaltas knapphändigt, och är heller inte någon
känd litterär miljö. Annorlunda är det med
omskrivna städer, där litteraturen kan tyckas
ofrånkomlig som fond. Här är Dublin ett exempel, med sin James Joyce och nu senast Sally
Rooney. Helena Wulff beskriver den irländska
stadens relation till litterära beskrivningar.
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Några snapshots från Platser. Halfpenny Bridge i Dublin · Diamantklippan · Rephoppning
i Maputo · Helsingfors 1770, med markering för strandlinje · Ogutasjöns blå vatten möter
Urashiflodens bruna · ETA – Du är med folket och folket med dig.

Inspirerad av Nobelpristagaren Abdulrazak
Gurnahs romaner skriver Erik Falk om Zanzibar, »that little place«, som Gurnah ständigt
återvänder till i sina texter. Anette Nyqvists
ämne är synen på Tahiti; genom århundradena
upprepas samma överromantiska och exotiserande skildringar av ölivet i Stilla havet. Exo-
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tisering kan lätt bli en fälla även i skildringar
av Diamantklippan i Karibien, vilket Christina Kullberg visar i sitt kapitel. Länge har den
karga ön lockat författare och resenärer. Ännu
en ö, som avslutning: Mattias Viktorin skildrar
Anton Tjechovs resa till den ryska fängelseön
Sachalin, omtalad som världen ände.
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Den lilla skalan
i den stora
Kaklet i osmanska rum
Gertrud Olsson

gertrud olsson

kaklet i osmanska rum

appell förlag

Utförande: 240 s. Hårdband med skyddsomslag.
Illustrerad. Format 170 × 210 mm.
Utkommer: November
ISBN: 978-91-986644-2-3
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Mönster och ornament har följt oss sedan
tidernas begynnelse och återfinns i alla kulturer.
Den lilla skalan i den stora berättar om ornament
och material och om de hantverkare, konstnärer
och arkitekter som tillsammans arbetat fram de
kakelklädda väggarna.
I den osmanska kakelutvecklingen har kunnandet spridits och omformats i möten mellan
olika kulturer när konstnärer och hantverkare
flyttade till nya platser och uppdrag.
Utblicken tar sin början i 1200-talets Konya
(i nuvarande Turkiet) då applicering, teknik
och formgivning följde seldjukisk stil.
Under tidigt 1400-tal introducerade osmanerna en persisk tradition för hur kakel kunde
användas i arkitekturen. Vi får följa den tidigosmanska kakelutvecklingen i Bursa under
1400-talet fram till höjdpunkten av kakelutsmyckningar i Istanbul under högosmansk tid,
under 1500- och 1600-talet.

För att förstå tiden före osmanernas maktövertagande uppmärksammas även den bysantinska mosaiken i Ravenna och Konstantinopel.
Ett kapitel tar upp det estetiska förhållningssättet under 1500-talet, och i ett avslutande avsnitt uppmärksammas 1800-talet och den tidens nyvaknade intresse för de tidigosmanska
kakelrummen.
Vad kan då en kakelplatta berätta? Kakelplattan i sig förmedlar en bild och ett budskap.
Den visar ett mönster och innehåller en historia, bakom det vi ser.
Beroende på var plattan är placerad berättar
den olika saker. Vi läser av ornamenten på skilda vis; om vi möter kaklet i en moské eller utställt på ett museum. Kakelplattan blir en aktiv
del i rummet respektive en framlyft artefakt i
en monter. Genom kakelplattan får det historiska en plats i nutiden.

Ovan (och katalogens omslag): detaljer av väggparti i Hürrems mausoleum i Istanbul, färdigställt 1557.
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Väggparti, bild ovan, i den Gröna
moskén i Bursa, byggd 1419. Moskén
är en provkarta på olika tekniker och
former: kakelmosaik, cuerda seca,
hexagonformade och triangulära
kakelplattor, med och utan guldornament. Ugnsbränningen har gjort
att kakelplattorna har liv i ytan och
skiftar i ton.
En ytterst smal fog mellan plattorna
ger på avstånd intrycket av en enhetlig vägg. Beroende på ljusinfall och
betraktarens placering i rummet växlar
intrycket av ytan, den kan ses som
hexagoner eller trianglar, eller till
och med stjärnor.
Till höger Bagdad-paviljongen i
Topkapiområdet i Istanbul. Paviljongen eller kiosken (Bagdat Köşk),
som den kallas på turkiska, är byggd
1639, efter en resa som Sultan Murad IV
hade gjort till Bagdad. Interiören är
smyckad med Iznik-kakel och träpaneler innehållande intarsia av pärlemor, sköldpaddsskal och elfenben.
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KOM IHÅG!

AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR

AUGUSTA
LUNDIN
HAUTE COUTURE PÅ SVENSKA

Lotta Lewenhaupt & Anna Bergman Jurell
APPELL FÖRLAG

Vandringsutställningen Augusta Lundin –
Sveriges första modehus har visats på Thielska
Galleriet i Stockholm och Malmö museer.
Fram till den 3 september 2023 visas den på
Göteborgs stadsmuseum.

Utställningen Albert Edelfelt öppnar på
Göteborgs konstmuseum den 22 oktober
(se vidare s. 10). Läs mer om människan
bakom konsten, om Ellan de la Chapelle
och om deras äktenskap.

Augusta Lundin

Ett gott parti

Lotta Lewenhaupt &
Anna Bergman Jurell

Maria Vainio-Kurtakko

Haute couture på svenska

Scener ur Ellan de la Chapelles
och Albert Edelfelts liv

Framgångssagan om den målmedvetna
skräddardottern från Kristianstad som skapade Stockholms mest eftersökta modesalong
runt förra sekelskiftet. Augusta Lundin
(1840–1919) tar äntligen plats i svensk modeoch kvinnohistoria. Här skildras hennes liv,
den tid hon verkade i – och klänningarna lyfts
fram i all sin prakt och detaljrikedom. Med
nytagna fotografier av Ewa-Marie Rundquist.

Ett äktenskap mellan friherrinnan Ellan de
la Chapelle och konstnären Albert Edelfelt. Här vävs tvåsamhetens glädje och vänskap samt tvister och bekymmer samman
med samtida skönlitteratur och det sena
1800-talets tidsanda, där det moderna genombrottet stod inför dörren. Hur skulle
man förhålla sig till manliga och kvinnliga
roller, sedesamhet och dubbelmoral?

148 s. Mjukband med flikar. Rikt illustrerad.
ISBN 978-91-984961-5-4

400 s. Hårdband. Rikt illustrerad.
isbn 978-91-986642-4-9
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