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KARL WÅHLIN

Kritiker, 

redaktör 

och museiman 

mellan tradition 

och modernitetM A G D A L E N A  G R A M
A P P E L L  F Ö R L A G

Utan konst kan jag inte leva
Om Agnes Widlund och konst-
salongen Samlaren
EVA-LENA BERGSTRÖM

Galleri Samlaren var en avantgardistisk 
knutpunkt för konstnärer, samlare och 
kritiker i 1950- och 60-talens Stock-
holm. Här presenterade Agnes Widlund 
Matisse, Picasso och Tinguely och hen-
nes målmedvetna arbete fi ck avgörande 
betydelse för den samtida konstscenen.

224 s. Illustrerad. Utk. mars. 
isbn 978-91-986644-8-5

Karl Wåhlin
Kritiker, redaktör och museiman 
mellan tradition och modernitet
MAGDALENA GRAM

Som konstkritiker, museiman vid 
Nationalmuseum och redaktör för 
tidskri� en Ord och Bild var Karl Wåhlin 
en nyckelperson i Stockholms kulturliv 
kring sekelski� et 1900. Hans livs -
gärning präglas av en dynamisk växel-
verkan mellan dessa olika roller. 

384 s. Illustrerad. Utk. maj. 
isbn 978-91-988152-2-1

Sargade själar 
De fi nska soldaternas 
krigstrauman 1939–1945
VILLE KIVIMÄKI

Om de fi nska soldaterna som under 
andra världskriget vårdades för psykiska 
krigsskador – »granatchockade«, apa-
tiska, ångest� llda. Deras trauman var 
stigmatiserande och har länge varit en 
undanskymd del av krigets historia.

480 s. Illustrerad. Utk. februari. 
Översättning: Camilla Frostell. I samarbete 
med Svenska litteratur sällskapet i Finland. 
isbn 978-91-988152-0-7

Den okände von Wright
Tidskritik och andra texter av Georg 
Henrik von Wright 1926–1997
UTG. JOEL BACKSTRÖM 

& THOMAS WALLGREN

Ett urval essäer, reportage, recensioner 
och insändare. De behandlar existentiella 
frågor, kapprustningen, idén om en stun-
dande ekokatastrof och visar nya sidor 
hos den nordiska fi losofi ns superstjärna.

456 s. Illustrerad. Utk. april. I samarbete 
med Svenska litteratursällskapet i Finland. 
isbn 978-91-988152-1-4

Helgonnamn i almanackan
HEIKKI OJA

Vid reformationen slutade man 
fi ra helgonen, men namnen från den 
medel tida kyrkans helgonkalender lever 
kvar i almanackorna. Här presenteras, 
i datumordning, 800 helgon och dess 
legender. Bekanta namn som Birgitta 
och Henrik, men också bortglömda 
som Adelgunda och Quirinus.

352 s. Illustrerad. Utk. januari. Över -
sättning: Heikki Oja och Karl Johan Donner. 
I sam arbete med Svenska litteratursällskapet 
i Finland. isbn 978-91-988152-3-8
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Om Agnes Widlund och konst-
salongen Samlaren
EVA-LENA BERGSTRÖM

Galleri Samlaren var en avantgardistisk 
knutpunkt för konstnärer, samlare och 
kritiker i 1950- och 60-talens Stock-
holm. Här presenterade Agnes Widlund 
Matisse, Picasso och Tinguely och hen-
nes målmedvetna arbete fi ck avgörande 
betydelse för den samtida konstscenen.

224 s. Illustrerad. Utk. mars. 
isbn 978-91-986644-8-5

Karl Wåhlin
Kritiker, redaktör och museiman 
mellan tradition och modernitet
MAGDALENA GRAM

Som konstkritiker, museiman vid 
Nationalmuseum och redaktör för 
tidskri� en Ord och Bild var Karl Wåhlin 
en nyckelperson i Stockholms kulturliv 
kring sekelski� et 1900. Hans livs -
gärning präglas av en dynamisk växel-
verkan mellan dessa olika roller. 

384 s. Illustrerad. Utk. maj. 
isbn 978-91-988152-2-1
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andra världskriget vårdades för psykiska 
krigsskador – »granatchockade«, apa-
tiska, ångest� llda. Deras trauman var 
stigmatiserande och har länge varit en 
undanskymd del av krigets historia.

480 s. Illustrerad. Utk. februari. 
Översättning: Camilla Frostell. I samarbete 
med Svenska litteratur sällskapet i Finland. 
isbn 978-91-988152-0-7
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isbn 978-91-988152-1-4

Helgonnamn i almanackan
HEIKKI OJA

Vid reformationen slutade man 
fi ra helgonen, men namnen från den 
medel tida kyrkans helgonkalender lever 
kvar i almanackorna. Här presenteras, 
i datumordning, 800 helgon och dess 
legender. Bekanta namn som Birgitta 
och Henrik, men också bortglömda 
som Adelgunda och Quirinus.

352 s. Illustrerad. Utk. januari. Över -
sättning: Heikki Oja och Karl Johan Donner. 
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Kulturkungen
Gustaf VI Adolf från A till Ö
FREDERICK WHITLING

Som arkeolog och konstsamlare 
 organiserade Gustaf VI Adolf utgräv-
ningar, deltog i expeditioner och var 
en drivande kra�  i museivärlden. Följ 
med på denna rikt illustrerade livsresa 
– från A som i Athen till Ö som i Öst-
asiatiska museet. 

280 s. Illustrerad. Utk. april. 
isbn 978-91-986644-9-2

Den underbara färgen
Göteborgskolorismen i nytt ljus 
KRISTOFFER ARVIDSSON (RED.)

Lysande färger, subtila tonski� ningar 
och målerisk frenesi karaktäriserar 
Göteborgskoloristernas konst. Under 
1930-talet blommade den ut i en kra� -
full färgexpressionism, ett slagkra� igt 
och taktilt måleri som saknar mot -
stycke i Sverige.

352 s. Ill. Utk. april. I samarbete med Göte-
borgs konstmuseum. isbn 978-91-988152-4-5

Ärans hand – Carl Malmsten 
har ordet
En bibliografi 
LARS EWÖ

Lär känna 1900-talets gigant inom 
svensk möbel- och inredningskonst 
genom bibliografi n där hans egna och 
andras texter redovisas kronologiskt. 
En kort biografi  inleder och vid varje 
källa, såväl reportage som bok, samman-
fattas textens innehåll.

408 s. Illustrerad. Utk. maj. I samarbete 
med Carl Malmstens Hantverkssti� else. 
isbn 978-91-988152-5-2
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av Anders L. Baarman fi ck 
ett hedersomnämnande av 
Stockholms Gartner  sällskap 
då utmärkelsen Årets träd-
gårdsbok delades ut 2022. 
Nu fi nns � ra av bokens 
bo taniska motiv, tecknade 
av Kristin Lidström, som 
planscher och vykort.
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Under drygt tre decennier, 1943–1977, var 
Agnes Widlund en välkänd profil och fram-
gångsrik gallerist i Stockholm. 

Hennes galleri, Konstsalongen Samlaren 
med adress Birger Jarlsgatan 1, var periodvis 
en radikal knutpunkt för samlare, svenska och 
utländska konstnärer och konstkritiker. Här 
visades banbrytande utställningar och Agnes 
Widlund lanserade även några för den svenska 
publiken, tidigare okända konstnärskap – Julio 
Gonzales, Ben Nicholson, Jean Tinguely och 
Mark Tobey. Väl kända namn passerade revy 
på galleriets väggar och i olika projekt som 
Widlund initierade – Bærtling, Braque, Ma-
tisse, Picasso och för att nämna några.

I dag är det emellertid få som känner till 
hennes gärning. I översiktsverk i konsthisto-
ria och i samtida utställningskataloger är det 
främst 1950- och 60-talens radikala utställ-
ningar som uppmärksammas. 

Samlaren nämns emellanåt som en viktig 
aktör i förmedlandet av den franska moder-
nismens mästare. Väl omvittnad är Agnes 
Widlunds betydelse för uppbyggnaden av fi-
nansmannen Theodor (Teto) Ahrenbergs uni-

ka konstsamling och hans plan för ett privat 
konstmuseum i Stockholm, ritat av den frans-
ke arkitekten Le Corbusier. Hennes samhälls-
inriktade engagemang i det svenska konst livet 
under 1960- och 70-talen har däremot inte rönt 
särskilt stort intresse bland konsthistoriker. 

Hur kommer det sig att så många betydan-
de utställningar och visionära projekt inte har 
fastnat i konsthistorieskrivningens annaler? 
Widlund var kommissarie för stora, nationellt 
och internationellt turnerande utställningar, 
verkade som promotor för en vidare konstsyn 
och genomförde experimentella projekt som 
Samlaren i det fria. 

En enastående yrkeskvinna och entreprenör, 
krävande, kreativ, okonventionell och otålig, 
kort sagt komplex, med en nästintill omänsk-
ligt stark drivkraft. Trots det var hon margi-
naliserad i det större maktsammanhang som 
utgörs av institutionerna och konsthistorie-
skrivningens författare. 

Hennes position förblev den engagerade 
möjliggöraren, facilitatorn, en rollbesättare 
utan regissörens stjärnstatus. Att det är så är 
naturligtvis ingen slump, förklaringar får sökas 

Utan konst  
kan jag inte leva
Om Agnes Widlund och 
konstsalongen Samlaren

Eva-Lena Bergström 

APPELL FÖRLAG

E VA-L E N A  B E R G S T R Ö M

O M  A G N E S  W I D L U N D 

      O C H  KO N S T S A L O N G E N  

                      S A M L A R E N

UTAN KONST 
KAN JAG INTE LEVA

Utförande: 224 s. Danskt band. Illustrerad.  
Format 170 × 225 mm. 
Utkommer: Mars
ISBN: 978-91-986644-8-5



U
ta

n 
ko

ns
t k

an
 ja

g 
in

te
 le

va

5

VÅRENS BÖCKER 2023APPELL FÖRLAG

i de värderingar och föreställningar som for-
made efterkrigstidens konst- och kvinnosyn. 

Möjliggöraren får vanligtvis ingen  huvudroll 
i historieskrivningen. Utan konst kan jag inte 
leva kastar om rollerna och placerar Agnes 
Widlund i berättelsens centrum. Frågan ställs 

om den historiska betydelsen av facilitatorns 
position. För vad hade hänt om den inte fanns? 
Hade Pontus Hultén, som gavs möjligheten 
att arrangera utställningar på Samlaren, fått en 
komet karriär? Hade Ahrenberg fått en sam-
ling av världsklass?

H
ös

tp
ro

gr
am

m
et

 19
68

.

U
ts

tä
lln

in
gs

ka
ta

lo
g 

oc
h 

tid
sk

rif
te

n 
 

KA
SA

RK
:s 

fö
rst

a 
nu

m
m

er
, 1

95
4.

VÅRENS BÖCKER 2023APPELL FÖRLAG

Nadia Léger och Agnes Widlund,  
förberedelse för utställning 1959.

»Konstsalongen Samlarens Miljö-
laboratorium«. Glasmonter för 

skulpturer på Gärdet (nu riven).

Ko
ns

ts
al

on
ge

n 
Sa

m
la

re
n 

på
 B

irg
er

 Ja
rls

 ga
ta

n 
1.



D
en

 o
kä

nd
e 

vo
n 

W
rig

ht

6

VÅRENS BÖCKER 2023APPELL FÖRLAG

Vad berättar Georg Henrik von Wrights 
(1916–2003) mer okända texter om hans förfat-
tarskap och om vår tid? Den okände von Wright 
lyfter fram mindre kända sidor av den nordis-
ka filosofins superstjärna och hans livliga sam-
hällsengagemang, och ger helt nya infallsvink-
lar på hans verk och deras genomslag.

I Den okände von Wright samlas ett femtiotal 
texter skrivna under drygt sjuttio år, från essäer 
och resereportage till bokrecensioner och in-
sändare. Texterna har inte tidigare återpublic-
erats, och många har fallit helt i glömska – inte 
minst för att von Wright själv senare förbigick 
dem med tystnad.

Texterna visar på von Wrights nyfikna 
mångsidighet och behandlar allt från existen-
tiella frågor och idén om en annalkande eko-
katastrof till kapprustningen och det svenska 
språkets betydelse för den finska identiteten. 
Hans stora intresse för skönlitteratur – Sel-
ma Lagerlöf hör till dem han gärna läste – och 
mera överraskande ämnesområden som Sig-
mund Freud och psykoanalysen, har sällan 
uppmärksammats tidigare. Boken lyfter ock-
så fram kontroversiella sidor av von Wright, 

bland annat hans insats som krigspropagan-
dist 1939–1944.

I bokens inledning och i de utförliga kom-
mentarerna ger filosoferna Joel Backström och 
Thomas Wallgren perspektiv och diskuterar 
den kontext där texterna växt fram.

Den okände von Wright är den tredje och 
avslutande utgåvan inom det tvärvetenskapliga 
forskningsprojektet Den okände von Wright, 
som genomfördes under ledning av professor 
Thomas Wallgren vid Helsingfors universitet i 
samarbete med universitetets von Wright och 
Wittgenstein-arkiv och Svenska litteratursäll-
skapet i Finland 2017–2021.

Den okände  
von Wright
Tidskritik och andra texter  
av Georg Henrik von Wright  
1926–1997

Utg. Joel Backström & Thomas Wallgren

Utförande: 456 s. Hårdband. Illustrerad.  
Format 130 × 225 mm.
Utkommer: April
ISBN: 978-91-988152-1-4 
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland

Ovan t.v. von Wright som ung man, ca 1934.  
Foto ur von Wrights studiebok.  

Ovan t.h. von Wright blir skulpterad av Antoni da 
Cudan i början av 1980-talet. Fotograf okänd.  

Båda foton i von Wright och Wittgenstein-arkivet, 
Helsingfors universitet.

Nedan: von Wright på mulåsna i sällskap  
av två guider, på väg till Etnas topp. Det är von 

Wrights 21-årsdag. Foto: Göran Schildt/ 
Svenska litteratursällskapet i Finland.
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Gustaf den sjätte Adolf
kunde gott ha kallats för spadolf.
Han sysslade flitigt med grävande.
Sin plikt framför allt fann han krävande. 

Så sammanfattade Alf Henrikson välfunnet 
två spridda bilder av »gamle kungen«, Gus-
taf  VI Adolf (1882–1973): att han på ålderns 
höst regelbundet grävde i Italien, och att han 
levde efter sitt valspråk, »plikten framför allt«. 

Henriksons träffande ord förtjänar att nyan-
seras. Vad gäller plikt så gjorde Gustaf VI Adolf 
mer än någon annan i Sverige i modern tid för 
kulturhistoria och vetenskap, framför allt arkeo-
logi, både inrikes och utrikes. 

Kultur kungen skildrar detta engagemang, ett 
arbete som i stor utsträckning skedde bakom 
kulisserna. Fokus ligger på perioden 1920–1950, 
det vill säga innan Gustaf Adolf blev kung och 
måste träda tillbaka från rollen som ordföran-
de i olika utgrävningsprojekt och institutioner.

Gustaf Adolf har kallats »lärdomsgigant« 
och »lärdomsfursten från Norden«. Han var en 
erkänt skicklig arkeolog, humanist, konstsam-
lare och en internationellt anlitad specialist. 

Bilden av en person med en noggrann fors-
karmentalitet träder fram, kombinerad med en 
modern nyfikenhet och vetgirighet.

Denna exposé över en mångsidig person – 
vars verksamhet med lätthet kan illustrera alfa-
betets alla bokstäver – väcker frågor om Gustaf 
Adolfs intressen och drivkrafter, kring motiv, 
passion men även altruism. Vad kan han själv 
ha tjänat på sitt stora kulturella engagemang? 

Gustaf Adolfs gärning som ordförande, or-
ganisatör och konstsamlare ligger på ett sätt 
samtidigt både nära i tid och långt borta. Sam-
hället har förändrats på oräkneliga sätt sedan 
hans uppväxt i det sena 1800-talet, liksom 
innebörden av många begrepp. Termen »expe-
dition« var till exempel fortfarande någorlun-
da neutral för hundra år sedan, idag färgas den 
av synen på västländernas koloniala förflutna. 

Från A till Ö – det blir 29 varierade nedslag i 
ett långt liv med »expeditioner«, resor över näs-
tan hela världen, utgrävningar i Sverige och i 
Medel havsområdet, arbetet med forsknings-
institut, föreningar och museisamlingar, men 
även många möten med kulturpersonligheter, 
kung lig heter, mecenater och politiker.

Kulturkungen
Gustaf VI Adolf från A till Ö

Frederick Whitling

Utförande: 280 s. Hårdband. Illustrerad. 
Format 150 × 225 mm.
Utkommer: April
ISBN: 978-91-986644-9-2
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Asinekommittén  
och Atheninstitutet

A 

Asinekommittén bildades 1921 på Gustaf 
Adolfs initiativ, med honom själv som ordfö-
rande. Han var en drivande kraft bakom detta 
första storskaliga svenska utgrävningsprojekt 
på »klassisk mark«, på halvön Asine på Pelo-
ponnesos i Grekland. Arbetet var också en väl-
kommen distraktion i sorgen efter den nyligen 
bortgångna kronprinsessan Margareta. Gustaf 
Adolf bidrog även ekonomiskt till att göra pro-
jektet genomförbart. 1922 startade utgrävning-
arna. Gustaf Adolf deltog själv i sju veckor. 

Bokstaven A rymmer även Atheninstitu-
tet. Det tillkom 1946, efter kriget, i en våg av 
grekisk välvilja gentemot Sverige efter Röda 
Korsinsatser. Precis som var fallet med Rom-
institutet (mer om detta under R!) var Gustaf 
Adolf djupt involverad i förarbetena. Verksam-
heten var i gång, men lokalfrågan löstes först 
1975, då den nuvarande fastigheten (lilla bil den) 
kunde inköpas, några år efter kungens död.

Efter det inledande A fortsätter Kulturkung
en med resten av alfabetet: Birgittastiftelsen, 
Cypernkommittén och Cypernexpeditionen, 
Dendra, Egyptenkommittén och Egyptis-
ka museet, Fonder och finansiering, Gustaf 
Adolf – uppväxt och familjeliv, Hedins sista 
expedition, Indienexpeditionen, Jorden runt 
– världsomseglingen 1926–1927, Kinakommit-
tén, Labraunda och Labraundakommittéer-
na, Medelhavs museet, Nationalmuseum och 
Nationalmusei Vänner, Orientsällskapet och 
Orientresan, Prins Eugen – privatliv och po-
litik, Queen Louise, Rominstitutet, San Gio-
venale och de svenska utgrävningarna i Etru-
rien, Tärna – vildmark, fiske och stenålder, 
Uppsala – studieliv och Hågahögen, Villa 
San Michele, Wilhelm, Xinjiang – Kina-
kommittén och Östturkestan, Ystad, Zenit, 
Åland, Ämbetsplikt och, till sist, Ö som i Öst-
asiatiska museet.
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Lysande färger, subtila tonskiftningar och 
målerisk frenesi karaktäriserar Göteborgsko-
loristernas måleri. Under 1930-talet blomma-
de det ut i en kraftfull färgexpressionism som 
saknar motsvarighet i landet. 

Deras verk hör till de mest äls kade i Göte-
borgs konstmuseum, och det är också den 
konstriktning som är mest förknippad med 
stadens konstliv under 1900-talet. Med  Den 
under bara färgen – Göteborgs kolorismen i nytt ljus 
presenteras den nu för nya generationer av be-
sökare,  i både utställnings- och bokform. 

De mest kända koloristerna ingår i en betyd-
ligt bredare rörelse, och man kan även tala om 
ett Göteborgsmåleri som sträcker sig över flera 
generationer. Här visas ett större urval än den 
kärntrupp som tidigare fått mest uppmärksam-
het, liksom föregångare och efterföljare. 

De mest kända namnen Åke Göransson, 
Ivan Ivarson, Nils Nilsson, Ragnar Sandberg 
och Inge Schiöler samsas med Alf Lindberg, 
Karin Parrow, Olle Petterson, Magda  Ringius 
och många fler. Bland föregångarna finns Tor 
Bjurström, Karl Isakson, Carl Kylberg och 

Gösta Sandels men också besläktade danska 
och norska kolorister som Harald Giersing, 
Lud vig Karsten och Edvard Weie.

Källorna finns i den franska konsten, inte 
minst hos Matisse. Men Göteborgskolorister-
na gör något eget av dessa influenser. Färgen 
står i centrum, men behöver inte vara upp-
driven. Det är ett figurativt, uttrycksfullt men 
också undersökande måleri som prövar måle-
riets uttrycksmedel till det yttersta.

Riktningens namn till trots – kolorismen är 
inte isolerad till staden Göteborg. Göteborgs-
koloristerna bör snarare ses som delaktiga i ett 
skandinaviskt nätverk av konstnärer som in-
tresserar sig för färgens uttrycksmöjligheter. 
Såväl föregångaren Karl Isakson som Göte-
borgskoloristernas lärare på Valand, Tor Bjur-
ström, hade nära kontakt med och bodde pe-
riodvis i Danmark.

Göteborgskolorismen tolkas här som en 
del av en längre tradition, en västkustkolorism 
med förbindelser till Danmark och Norge. Ge-
mensamt har de betoningen av färgen som en 
central bärare av målningens uttryck.

Den underbara  
färgen
Göteborgskolorismen i nytt ljus 

Kristoffer Arvidsson (red.)

Utförande: 352 s. Danskt band. Illustrerad. 
Format 210 × 280 mm.
Utkommer: April
ISBN: 978-91-988152-4-5
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Den underbara färgen  
Göteborgskolorismen i nytt ljus
Red: Kristoffer Arvidsson
Medverkande författare: Kristoffer Arvidsson,  
Per Dahlström, Martin Gustavsson, Andrea Kollnitz, 
Lydia Sandgren, Patrik Steorn, Jeff Werner, Håkan 
Wettre och Eva Zetterman. 
Utställningen öppnar den 22 april 2023.

Ivan Ivarson, Badande flicka, 1936, 
Göteborgs konst museum.  
Foto: Hossein Sehatlou.

Ragnvald Magnusson, Inge Schiöler 
i parken St Jörgen, 1940-talet, Göte-
borgs konstmuseum, foto: Hossein 
Sehatlou, © Ragnvald Magnusson/
Bildupphovsrätt Sverige 2023.

Nils Nilsson, I syateljén, 1942. Göteborgs 
konstmuseum. Foto: Hossein Sehatlou.
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Under andra världskriget vårdades om-
kring 18 000 finska soldater för sina psykiska 
krigsskador – de var »granatchockade«, apatis-
ka, förvirrade, ångestfyllda, utmattade. Boken 
Sargade själar berättar deras historia. Vilka var 
de och vad hade de tvingats uppleva? Och vad 
hände när gränsen för den psykiska uthållig-
heten överskreds?

Soldaternas traumatiska upplevelser har 
länge varit svåra att inkludera i den traditio-

nella historieskrivningen. I andra världskrigets 
Finland var psykiska störningar stigmatise-
rande och förnekades till och med i hög grad. 
Fysiska skador sågs däremot som uttryck för 
hjältemod och passade in i berättelsen om 
manlig offervilja för nationens bästa.

Ville Kivimäki undersöker i sin prisbelönta 
bok myterna kring de krigstrauman som plå-
gat generationer av finländare. Med hjälp av 
patientjournaler, soldaternas egna berättelser 

Sargade själar 
De finska soldaternas  
krigstrauman 1939–1945

Ville Kivimäki

En sårad soldat fördes 
först från fronten till 
fältsjukhuset och vidare 
till tåget som tog ho-
nom till krigssjukhuset 
på hemorten. Speciellt 
vid dåligt före, under 
mobil krigföring och i 
svårframkomlig terräng 
kunde evakueringen 
av sårade bli en ytterst 
besvärlig operation. 
Foto: Försvarsmaktens 
bildarkiv, Helsingfors.

Utförande: 480 s. Hårdband. Illustrerad. 
Format 145 × 230 mm.
Utkommer: Februari
ISBN: 978-91-988152-0-7
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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Kvinnorna, både i fantasin och i verkligheten, var sammanhållande objekt som befäste 
frontgemenskapen. Framför allt mödrarna och de systerliga lottorna och sjuksköterskorna 
förkroppsligade den rena, vårdande kvinnlighet som gav de unga soldaterna känslomässiga 
band och tröst mitt i det omgivande våldet. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, Helsingfors.

och hågkomster och militärpsykiatriska artiklar 
studerar han orsakerna till de psykiska störning-
arna, hur symtomen såg ut samt frontgemen-
skapens och de höga idealens betydelse för den 
mentala hälsan. Det omgivande samhällets, mi-
litärväsendets och militärpsykiatrins syn på psy-
kiska krigsskador står också i fokus, liksom de 
olika behandlingsmetoderna – allt från arbets-
terapi till elchocker.

Efterkrigstidens Finland hade många drag 
som blir lättare att förstå om man beaktar det 
våld, den otrygghet och de förluster som finlän-
darna hade upplevt under tre krig. Det knappa 
resurserna koncentrerades till fysisk och mate-
riell återhämtning – de psykiskt skadade solda-
ternas erfarenheter fick ringa erkänsla. Bland 
dem som kom till Sverige i samband med den 
stora flyttrörelsen på 1960- och 1970-talen till-

hörde många denna extra hårt utsatta grupp, el-
ler var barn till dem.

Boken kan också läsas som en studie i krigets 
social- och kulturhistoria på ett mer allmänt 
plan och berör krigsupplevelser och emotionella 
erfarenheter av att delta i strid – och är därmed 
synnerligen aktuell i sin tematik också i dag.

Sargade själar baserar sig på Ville Kivimä-
kis uppmärksammade doktorsavhandling och 
på hans finska fackbok som nu översatts till 
svenska av Camilla Frostell. Boken belönades 
med det prestigefyllda Fack-Finlandia-priset 
2013 och ledde till en omfattande debatt om 
vilka mentala avtryck krigsupplevelserna läm-
nat i Finland. Kivimäki är universitetsforskare 
och docent i Finlands historia vid Tammerfors 
 universitet.
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En rapport från Parissalongen 1881 blir Karl 
Wåhlins (1861–1937) första artikel i dagspress 
och han inleder därmed, 20 år gammal, en livs-
lång bana som kritiker.

Efter studier i filosofi och estetik i Lund 
lämnar Wåhlin 1884 uppväxt staden Malmö 
och reser till Stockholm. Wåhlin blir snart ett 
namn i huvudstadens konstliv och kulturella 
kotterier.

Inledningsvis arbetar han som litterärt bi-
träde vid P.A. Norstedt & Söner, 1890 anställs 
han vid Nationalmuseum. 1892 blir ett mär-
kesår: Wåhlin startar kulturtidskriften Ord och 
Bild, och rollen som redaktör blir livslång. Det 
sista numret han redigerar utkom 1937. 

Arbetet med Ord och Bild förblir Wåhlins 
mest bestående avtryck och utgör en central del 
av hans livsgärning. Men han lämnar inte sina 
övriga roller utan fortsätter att verka som fri-
stående skribent och museiman. Denna växel-
verkan mellan olika uppdrag och verksamhets-
fält är kännetecknande för Wåhlin. 

Wåhlins kulturella nätverk utvecklas stadigt 
och sträcker sig även utomlands. Han tar ti-
digt starka intryck av den danske konsthisto-
rikern Julius Lange och hans betoning av det 
subjektiva och etiska elementet i konsten. Av-
görande för Wåhlins konstsyn blir också hans 
person liga möte 1883 med konst nären Ernst 
 Josephson. 

Hans ställningstaganden i olika frågor på-
verkas även av det moderna genom brottet i 
litteratur och konst liksom över gången från 
1880-talets realism till 1890- talets mera inåt-
vända sökande.

Modernismens brytning med etablerade 
 föreställningar om verklig hetens utseende 
blir en utmaning. Wåhlin håller fast vid sin 
över tygelse om traditionens meningsskapan-
de kraft och naturen – den yttre liksom män-

Karl Wåhlin
Kritiker, redaktör och museiman  
mellan tradition och modernitet

Magdalena Gram

KARL WÅHLIN

Kritiker, 

redaktör 

och museiman 

mellan tradition 

och modernitetM A G D A L E N A  G R A M
A P P E L L  F Ö R L A G

Ord och Bild var ny-
skapande, inte minst vad 
gäller redigering, med 
ett genomtänkt samspel 
mellan text och bild. 
Här omslag från år 1896, 
med illustration av Olle 
Hjortzberg.

Utförande: 384 s. Hårdband med skyddsomslag.  
Illustrerad. Format 170 × 245 mm.
Utkommer: Maj
ISBN: 978-91-988152-2-1
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niskans inre – som utgångspunkten för konst-
närlig  gestaltning. 

Wåhlin är en lyhörd konst- och litteraturkri-
tiker och en konstskriftställare i konsthistorie-
ämnets barndom. Som musei man spelar han en 
viktig roll i National mu seums utveckling till ett 
modernt konstmuseum. 1913 får han en roll i det 
nybildade litterära Samfundet De Nio.

Wåhlins balansgång mellan ansvar, plikt och 
lust är tydlig i alla skeden av hans liv. Han är ett 
tidsvittne och en aktör, ställer de stora frågorna 
och försöker som kritiker att ge sitt ärliga svar.  
Som samhällsvarelse intar han sedan tidiga år 
en kulturliberal hållning och är en tydlig fö-
respråkare av kvinnans fri- och rättigheter. Av 
sin omgivning uppskattas han för sin integri-
tet och reflekterande analys – ibland kritiseras 
han för en överdriven försiktighet. 

Karl Wåhlins personliga egenskaper, i kom-
bination med hans tongivande position och 

den långa tid han är aktiv inom samma fält, 
gör honom till en nyckel person för förståel-
sen och utforskandet av strömningar och idéer 
i svenskt konstliv under mer än ett halvt sekel.

Karl Wåhlin – Kritiker, redaktör och museiman 
mellan tradition och modernitet bygger på ett 
omfattande, delvis outforskat källmaterial 
och är rikt illustrerad. Denna biografi om Karl 
Wåhlin kommer att följas av en monografi om 
tidskriften Ord och Bild.
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Karl Wåhlin genomlevde under sin yrkesverksam-
ma bana flera vindkantringar i konsten. En tidig 
impulsgivare för hans konstsyn var Ernst Joseph-
son. Här ovan Näcken från 1882.

1916 målade Wassily 
Kandinsky denna 
abstrakta akva-
rell i Karl Wåhlins 
minnes album. Men 
Wåhlin kom aldrig 
att helhjärtat ta mo-
dernismen till sig. 

Under decennier var Karl Wåhlin en central person i svenskt 
kulturliv, med ett rikt utvecklat nätverk. Han tillhörde den 
krets som deltog vid Heiden stams bröllop på Blå Jungfrun 
1896 (stående längst till höger). Foto beskuret.
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Birgitta, Henrik och Klara är välbekanta, 
svårare att placera är Adelgunda, Quirinus och 
Corona. Många namn i dagens almanacka har 
sin bakgrund i den medeltida kyrkans helgon-
kalender och firandet av helgonens dödsdagar. 
Helgdagar som midsommar och Mikaelida-
gen, liksom sjusovardagen och Luciadagen, är 
också de påminnelser om helgon.

I den rikligt illustrerade Helgonnamn i alma 
nackan berättar Heikki Oja om bortåt 800 
helgon och legender som förknippas med 
dem. Det stora flertalet namn har funnits med 
i tryckta svenska almanackor och kalendrar 
mellan 1500 och 1700-talet. För utom mar ty-
rerna ingick också namn på bibliska personer, 
biskopar och påvar, och senare även kung-
ligheter. Här presenteras namnen i datum-
ordning, från nyårsdagen till nyårsafton, och 
med finns även rörliga helgdagar som påsken.

Almanackorna blev tidigt populära och 
sprid da i Sverige och Finland. När man efter 
reformationen på 1500-talet slutade med att 
fira helgonen levde ändå de bekanta namnen 
vidare i almanackorna. Fram till mitten av 1700- 
talet fanns det dock ingen enhetlig kalender-

Helgonnamn  
i almanackan
Heikki Oja

En utsnitt ur Uppsala stifts mässbok från år 1513. 
Det är september, »hösten kommer med sin väta«. 
Matteus och Mikael har sina välbekanta datum, den 
21:a och 29:e. Andra namn är Eufemia, Lambertus, 
Cyprianus och Hieronimus. Original i finska 
nationalbibliotekets samlingar. 

Utförande: 352 s. Hårdband. Illustrerad.  
Format 130 × 210 mm.
Utkommer: Januari
ISBN: 978-91-988152-3-8
I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland
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utgivning i Sverige och namnlängden hade 
fortfarande inte samordnats, vilket betyder att 
flera kalendrar användes parallellt och namnen 
varierade. Vissa namn har stått kvar på samma 
datum i århundraden. Andra har fått nya datum 
eller har fått utgå, ibland för att återkomma i 
kalendern ännu en gång.

Boken bygger på ett projekt vid Helsing-
fors universitets almanacksbyrå i början av 
2000-talet. Projektet samlade in almanackor 
och kalendrar från 1500–1800-talets Finland 
för publicering på webben. Därefter fortsatte 
insamlingen med kalendrar och almanackor 
från 1200–1700-talet i hela Sverige.

Helgonnamn i almanackan 
är rikt illustrerad. Helgonens liv, 
öden och inte sällan dramatiska 
död är tacksamma motiv.
Ovan vänster: Sankt Göran 
och draken i en tysk altartavla från 
omkring år 1470. 
Ovan höger: Sankta Lucias mar-
tyrdöd. Holländsk målning från 
omkring år 1510. Upphovsmannen 
kallas Meester van de Kruis  af-
neming van Figdor.
Vänster: Mordet på biskop 
 Henrik. Romantiserad målning av 
C. A. Ekman från år 1854.
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»Det gäller att locka fram det vackra ur 
materialet, men därför erfordras kunskap om 
form och material, annars blir det mest tillfäl-
ligt sensationsmakeri.«

Orden är Carl Malmstens, och de är karak-
teristiska för denne gigant inom svensk mö-
bel- och inredningskonst. I bibliografin Ärans 
hand framträder formgivaren genom egna tex-
ter, men främst genom texter skrivna om ho-
nom och hans mångfacetterade verksamhet. 

Pressmaterialet är naturligtvis stort. Till de 
första notiserna hör en annons för ett föredrag 
från 1916 som nämner »förstepristagaren av 
bord och stol, hr Carl Malmsten« – det gäller 
möbler till Stockholms stadshus. Därefter fort-
sätter tidningarna att rapportera, om utställ-
ningar och uppdrag, om de pedagogiska verk-
samheterna – Olofsskolan, Nyckelviksstiftelsen, 
Cap pellagården – om affärsverksamheten, Carl 
Malmsten AB. Ett pärlband av kända skriben-
ter passerar revy – Gotthard Johansson, Eva 
von Zweigbergk, Ulf Hård af  Segerstad, för att 
nämna några – med texter som inte sällan prisar 
Malmstens insatser och talang.

Bibliografin är inte bara en introduktion 

till personen Carl Malmsten, den blir också 
en exposé över de stora händelserna i 1900- 
talets designhistoria och de viktigaste uppdra-
gen. Med de samtida kommentarerna träder 
de fram med en särskild närvaro – så i detta 
porträtt av Malmsten signerat Colomba i sam-
band med 70-årsdagen 1958:

»Från den svenska tiotalsidealismen finns 
det inte många minnesmärken kvar. Ett är 
dock märkligt väl bevarat, still going strong i 
tidlösa golfbyxor på egna ben mellan Stock-
holm och Stocksund var dag – professorn och 
profeten Carl Malmsten, som fyller 70 år på 
söndag. Vill det sig väl får han i födelsedags-
present av vännerna ur svenska folket en ny 
skola, just vad han önskat sig i många år. Ca-
pellagården heter den och ligger på Öland i 
Vickleby«.

En kortare biografi inleder. Vid varje källa 
– artikel, bok, brev, tal, annons – ges en sam-
manfattning av och ofta även utdrag ur texten. 
Med ämnesord och bibliografiska uppgifter 
blir bokens myller av uppgifter en utmärkt 
grund för nya studier av Carl Malmsten, och 
därmed en viktig del av svensk kulturhistoira.

Ärans hand –  
Carl Malmsten  
har ordet
En bibliografi

Lars Ewö

ÄRANS HAND

CARL MALMSTEN 
HAR ORDET

En bibliografi       

Lars Ewö

Utförande: 408 s. Halvklot. Illustrerad.  
Format 230 × 280 mm.
Utkommer: Maj
ISBN: 978-91-988152-5-2
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rododendron 
Rhododendron
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Trädgårdsmästaren Karl Alarik Grönholms anteck-
ningar från 1900-talets början ligger till grund för 
Persilja och Gräslök KNIPPAS. Läsaren stiger in i 
trädgårdsmästarens värld av sysslor och växtvård 
och följer honom tätt i verksamhet och vardag.  
Dagarna fylldes med uppgifter som att ympa  
azaleor, kil ympa rosor, tvätta växter med tobaks-
vatten och undersöka okulerade rosor.
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äpple 
Malus domestica

citron 
Citrus × limon
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Persilja och Gräslök KNIPPAS av Anders L. Baarman fick ett heders-
omnämnande av Stockholms Gartner  sällskap då utmärkelsen Årets 
trädgårdsbok delades ut 2022. Nu finns fyra av bokens bo taniska 
 motiv, tecknade av Kristin Lidström, som planscher och vykort:  
Äpple, Rododendron, Vallmo  och Citron.


