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INLEDNING 

Intresset för Frankrikes växlingsrika historia är stort i vårt land, 

som sedan århundraden haft omfattande förbindelser med fransmännen 

på de mest skiftande områden, inte minst politiskt och kulturellt. 

Den svenska litteraturen med anknytning till Frankrike har speciellt 

under 1900-talet blivit synner1igen rikhaltig, varför en överblick 

av de tillgängliga kunskapskällorna kan stöta på vissa svårigheter. 

I syfte att i någon mån underlätta den vetgiriges litteraturanskaff

ning, har jag ställt samman denna förteckning som upptar 303 verk 

utgivna 1930-1980. Grund för arbetet har varit motsvarande årgångar 

av Svensk bokförteckning. MP.~narten av skrifterna är försedda med 

kortare kommentarer. I de fall uppgifter om översättarens namn och 

originalets titel saknas, har i vederbörande verk ej lämnats sådana 

upplysningar. 

Vad gäller urvalet av litteratur har det naturligt nog för en del 

ämnesområden blivit en bedömningsfråga vilka skrifter som skulle 

beredas plats i förteckningen och jag är fullt medveten om att 

somliga böcker med mer marginell anknytning till historieämnet 

ingår. Jag är dock övertygad om att samtliga medtagna verk kan 

bidra till förståelsen av Frankrikes fängslande historia. 

Sven-Eric Sagström 
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D Filosofi 

Voltaire, Fran9ois Arouet de: Traktat om toleransen/ med inledning av 
Herbert Tingsten ; översättning och anmärkningar av G. Åman~Nilssono -
Ny utg. - Stockholm : Prisma, 1964o - 159 Se 

Orig:s titel: Traite sur la tolerance. - Första utgåva i denna översätt
ning 1930., 

Detta arbete skrevs med anledning av Calasprocessen, det jämte Dreyfus~ 
affären ryktbaraste rättsfallet i Frankrike sedan århundraden~ Jean Calas 
avrättades efter att ha dömts för mord på sin son. Voltaire u·i:;gick ifrån 
att ett justitiemord förelåg och svarade med denna traktat, omfattande 
ett inlägg och hundratals brev. Resning i målet beslöts och domen undan
röjdes., Voltaire framställer den religiösa fanatismen som det ondas prin
cip och det torde vara fullt logiskt att inordna skriften i hans livslånga 
kampanj mot den katolska kyrkan., Till texten har även fogats upplysningar 
angående vissa namne Noter ingår fortlöpande., 

Dbz Enskilda filosofer 

Deseartes 
========= 
Lindb2fg, Rolf: Rene Descartes., - Stockholm 
181 Sa : illo - (stora vetenskapsmän) 

Natur och kultur, ·1968" -

En översikt av Descartes"liv och verk 9 varvid inledningsvis ges en sam
manfattning av 11 den gamla filosofin"e Hans studier och resor redovisas 
liksom rönen inom matematik och metafysik., "Den nya filosofin" presenteras 
och Descartespställning inför samtid och eftervärld skärskådasa En för
teckning av hans skrifter kompletterar. 

Montaigne ========= 
Andreae, Daniel: Michel de Montaigne. - Stockholm 
1959. - 92 s. - (Världsförfattare) 

Natur och kultur, 

Andreae slår fast att Michel de Montaigne förtjänar epitetet "en äkta 
gentleman" enligt 1500-talsdefinitionen av en dylik. Som introduktion 
till Montaignestudier och orientering om hans verk har boken en funktion 
att fylla, då den sätter in de berömda essayerna i deras rätta sammanhang. 
Det framgår att han även var verksam som jurist, diplomat och i viss mån 
krigare. Han spelade t.ex. en medlande roll i 1580-talets tvistigheter 
mellan Paris och Navarra. Ett antal, huvudsakligen franska, Montaigneut
gåvor omtalas samt några biografier från 1900-talet. 

E Uppfostran och undervisning 

Björklund, Sven: Fransk skola och fransk kultur : några aktuella problem 
i franskt undervisningsväsende. -Lund : Lindstedt, 1939. - 115 s. : ill. -
(Pedagogiska skrifter utg. av Sveriges allmänna folkskollärarförenings 
litteratursällskap ; 164) 

En orientering om det franska undervisningsväsendet vid 1930-ta.Jets slut. 
I första kapitlet görs en återblick till 1800-talets förhållanden och 
tecknas bilden av den franska skolans utveckling. Ett schema över utbild-
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ningens organisation har tillfogats. Exempel på undervisningsformer och 
läromedel ingåre I ett avsnitt tas utbildningen av läroverkslärare upp 
och läsaren informeras även om hur modersmålskunskaperna förmedlas. 

Egidius, Henry: Den franska skolans utveckling. - Lund : Uniskol 9 l965a ~ 
77 se - (Pedagogisk orientering och debatt ; 11) 

En kortfattad överblick av det franska utbildningsväsendet genom tiderna 
med det romerska Gallien som utgångspunkt Universitetens uppkomsot och 
organisation behandlas, Den pedagogiska förnyelsen under renässantJenJ J:~J~o 
formationen och reaktionen mot denna, varvid bl.a, jesuitskolorna uppwtod 1 

redovisas~ 1600-talet medförde att universitetskollegierna reformerades 
och akademierna bildades. Rousseaus id~er på det pedagogiska området sam
manfattas. Först på 1880-talet kunde den obligatoriska skolan genomföraflo 
skolreformen 1959 och dess huvudintentioner berörs avslutningsvisa 

Gj Fransk litteraturhistoria 

Ett av lärdom präglat verk, vars första 200 sidor har utformats som en 
allmän översikt av det franska samhället och dess framträdande represen= 
carrter) Det framväxande feodalväsendet., den karolingiska renässansen, 
centralmaktens tillväxt, borgarklassens expansion och städernas själv
styrelse? landets maktställning tunder 1200-talet, hundraårskriget och 
verkninge,:r.na clära,v samt riksenhetens fullbordan på 1400-talet är några 
av de ämnen som behandlas, Verket har försetts med en utförlig biblio= 
gra:fi<) 

Ahlenius 9 Holger: I diktens Frankrike och id~ernas 
stockhalm Wahlström & vlidstrand, 1955e - 241 s. 

studier och essayer" -

Nio essayer om franskt id~liv och Frankrikes litteratur, varmed Ahlenius 
söker fastställa något av nationens kulturpsykologi$ En studie i politisk 
romantik ägnas Lamartine som tillhörde förgrundsfigurerna 1848. Clemenceaus 
personlighet och tankevärld analyseras. Vidare snabbporträtteras Herriat 
och Blum. Ahlenius hävdar att det tvärsigenom landets historia och sam
hällsliv fortlöper en ständig kulturdebatt, omspännande både det litterära, 
ideologiska och politiska fältet. 

Ahlgren, Stig: Lärdom och lättsinne 
Stockholm : Prisma, 1964. - 125 s. 

studier i franskt sjuttonhundratal. -

I sex essayer belyses märkliga franska 1700-talsgestalter, förutom den 
ryktbara brevskriverskan madame de Sevign~ som levde på 1600-talet. Saint 
Simon, kallad "lille hertigen" uppmärksammas p.g.ae sina memoarer från 
Ludvig XIV:s hov, med vilka han bidragit till att levandegöra förhållan
dena i solkonungens Versailles. Dessa anteckningar fick ej publiceras 
förrän flera decennier efter hertigens död. Chamfort, Retif de la Bretonne 
och Voltaires kärleksaffärer skärskådas. I en essay uppehåller sig Ahlgren 
vid minnet av "den förste gourmanden" som han benämner Grimod de la Rey
niere, författare till "Almanach des gourmands". 
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Hagberg, Carl August: Fransk litteratur 1836e - Stockholm 
183 s. - (Tidens svenska klassiker) 

Under sin vistelse i Paris 1836 följde Hagberg noga med vad som tilldrog 
sig i huvudstaden~ Han var närvarande vid rättegången mot korsikanen 
Fieschi, vilken hade försökt mörda Ludvig Filip, deltog i baler och supeer, 
besökte ofta teatrarna, gick på bibliotek, hörde föreläsningar vid Sor
banne och knöt inflytelserika bekantskaper. Den dåtida franska bokvärlden 
studerades intensivt och Hagberg behandlar aktuella verk av bleao Lamar~ 
tine, Victor Hugo, Balzac och Alexandre Dumas d@ä. Skriften är försedd med 
en omfattande samlad notapparat. 

Kamras, Hugo: Människan, ett träd •u - Stockholm : Beckman, 1969o - 132 s. 

En samling essayer där betydande personligheter såsom T1ontaigne, 1500-tals
filosof och levnadskonstnär, Vauvenargues, en 1700-talsaforistiker, Sche
hade, Cendrars och Montherlant presenteras. Med titeln vill Kamras framhålla 
att de belysta författarna, ehuru något av särlingar, representerar det 
levande mänskliga som hotas i dagens, eller morgondagens, robotsamhälleo 

Maurois, Andre: De tre Dumas / översättning av Margareta Ångströmc -
Stockholm : Bonnier~ 1961., - 442 s. : ill~ 

Orig:s titel: Les trois Dumas. 

Tre generationer Dumas porträtteras inträngande och ·trots att de var mycket 
olika karaktärer anser sig Maurois kunna fastslå vissa gemensamma egen
skaper. Thomas-Alexandre Dumas gjorde en rekordsnabb karriär i den revolu
tionära franska armen, men hans bana fick ett abrupt slut efter Bonapartes 
makttillträde. I sin skildring har Maurois särskilt beaktat de fascinerande 
miljöerna och komplicerade psykologiska relationerna. De båda senare Dumasv 
liv och verksamhet redovisas i görligaste mån parallellt. Boken är rik på 
citat och utdrag ur brev., Noterna omfattar 15 sidor och därtill har fogats 
ett fylligt personregister. 

Sandels, Marianne: Att tänka på henne : provensalsk trubadurlyrik från 
medeltiden., - Stockholm : FIB, 1980. - 184 s .. : ill. - (FIB:s lyrikklubbs 
bibliotek ; 218) 

Ett trettiotal provensalska trubadurdikter i svensk tolkning bildar ramen 
för framställningen. Några av de poeter som medverkade till att skapa den 
moderna västerländska lyriken berörs, varvid framgår att de tillhörde alla 
skikt och grupper av 1100-talets franska samhälle. Det visas även prov på 
kvinnlig skaldekonsto Dåtidens kärleksdiktning blev utgångspunkt för den 
romantiska inställning till kärleken som kom att råda under sekler fram
över. Ett kapitel ägnas Guilhem de Peiteus, kallad "den förste trubaduren"~ 
Den moraliske förkunnaren Marcabru är hans motsats. Skriften ger samtidigt 
åtskilliga intressanta upplysningar om medeltidens Frankrike. En kommen
terad litteraturförteckning ingår. 

stolpe, Sven: Den kristna falangen 
1934-1936. - 2 vol. 
De 1. 1934• - 242 s. 
Do 2e - 1936e - 264 Se 

il l .. 
il l. 

franska essayer. - stockhalm Bonnier, 

Följande författare behandlas: Ernest Psichari, Jacques Riviere, Jacques 
d'Arnoux, Henri Massis, Charles du Bos, Fran9ois Mauriac, Paul Claudel, 
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Jacques Maritain, Henri Bremond och Charles de Foucaulde D'Arnouxps 
realistiska skildringar av sina upplevelser under första världskriget 
är en skakande läsning. I Psicharis brev, dagböcker och romaner berättas 
om hans år som soldat i den franska afrikanska kolonialarmen och del
tagandet i vetenskapliga utforskningar av området mellan Tchad och Kongo. 

Strömberg, Kjell: Dikt och liv : fransyska parnassvisiter~ = stockhalm 
Natur och kultur, 1968e - 189 Se 

En rad franska kul turpersonligheter uppmärksammas' däri bland rllontaigne 9 be'~ 
nämnd 11 den förste essayisten 11

, Pascal, Moliere, Racine och Ludvig XIV 1 

Voltaire och eftervärlden, Diderot, Rousseau samt Chateaubriand, vars rela~ 
tioner till Napoleon granskase Citat och verser, delvis på franska utan 
översättning, kompletterare 

Strömberg, Kjell: Mänskligt högvilt i närbild. - stockhalm 
kultur, 1973. - 177 s~ 

Natur och 

Snabbporträtt av ovanliga människor såsom Saint Simon och hans dagboksan
teckningar från tidigt 1700-tal, Axel von Fersen d.ye och hans förhållande 
till en skådespelerska samt Talleyrand i rollen som den ideale diplomaten., 
Napoleonlegenden och dess trogna vårdare, Benjamin eonstant och hans för= 
bindelse med madame de Sta~l är några andra inslag. 

Taube~ Evert: Vallfart till Trubadurian och Tosaana / illo av Ulla Sundin
\Vickman. - Stockholm Raben & Sjögren, 1974e - 227 Se : ill. 

I anslutning till en resa i Provence och angränsande landska.p berättar 
Taube medryckande om medeltidens trubadurer och tidstypiska lyrik. Från 
det åldriga Carcassonnes stundom stormiga historia, t.exo under albigen~ 
serkrigen omkring 1200, ges glimtar. Han skildrar även den frigjorda Eleo
nore av Aquitaniens levnad och erinrar om trubaduren Ventadour. Slutligen 
redogör Taube för den provensalska civilisationens fördrivande efter albi
gensernas nederlag 1229e Flyktmål blev Sicilien, Nordspanien, Norditalien 
och Toscana. 

Gz Biografier över enskilda författare 

:Balzac -----------
Kruger, Paul: Honor~ de Balzac / översättning från författarens danska 
manuskript av Inger Malde. - Stockholm : Natur och kultur, 1959. - 94 s. -
(Världsförfattare) 

Boken lämnar tämligen kortfattat allmänna biografiska data och uppehåller 
sig huvudsakligen vid några av Balzacs viktigaste verk. Sålunda erhåller 
"Pappa Goriot" stort utrymme. I <l1dkapi tlet "Verkligheten och visionen" 
behandlas bakgrunden till roman '· och antyds innehållets rikedom., Biblio-
grafin hänvisar mestadels till f·,':J,nska utgåvor och är kommenterad. 
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Chateaubriand --------------------------
Maurois, Andre: Chateaubriand och hans samtid l till svenska av Elsa 
Thulin. - Stockholm : Bonnier, 1939. - 354 s. ill. 

Orig:s titel: Chateaubriand et son temps. 

Ett ambitiöst, detaljrikt arbete om den mångsidige Chateaubriands liv. 
Han var det tidiga 1800-talets ryktbaraste franske författare och hans 
motsatsförhållande till Napoleon särskiljde honom från mängden. Den po
litiska roll han kom att spela under restaurationen skärskådas. Han inne
hade en period utrikesministerposten och var upprepade gånger sitt lands 
ambassadör, bl.a. i London. Maurois'biografi har åtskilligt att ge även 
den som mer generellt önskar vidga sitt vetande om detta dramatiska skede 
i Frankrikes historia. En utförlig källförteckning ingår. 

Dumas ----------
Appelberg 9 Bertel: De fyra musketörerna enligt Alexandre Dumas och i 
verkligheten. - Stockholm : Lindqvist, 1969. - 120 s. : illo 

Appelberg sammanfattar den rikhaltiga litteraturen om och kring de fyra 
musketörerna Athos, Porthos, Aramis och d'Artagnan med Dumas'egen fabu
lerande fantasi som bakgrund. Vidare tecknar han en realistisk bild av 
1600-talets Paris, redogör för de båda musketörkompaniernas skiftande 
öden genom tiderna och snabbporträtterar deras förste legendariske chef 
de Treville. Det framgår att endast d'Artagnan under senare år förmådde 
på allvar hävd~ sig •. :Han yar en allmänt aktad krigare i Ludvig XIV: s här 
och stupade vid M.aas-tr1cht"16IY då hans utnämning till marskalk snart 
kunde förväntas. · 

Dumas ----------
Dumas, Alexandre, d.ä.: Ungdomsminnen l inledande essay, urval och över
sättning av Teddy Brunius. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1947. -
260 s. : ill. 

Huvudparten av memoarernas första del behandlar faderns, general Alexandre 
Dumas-levnadsöde. Denne gjorde snabb karriär i den revolutionära armen, 
men kom i onåd hos Bonaparte och tvingades avbryta sin militära bana. 
Dessutom ges några glimtar från Napoleons sista tid vid makten. Halva 
boken utgör en minnesteckning av författarens vistelse i Ludvig XVIII:s 
Paris med arbete i hertigen av Orleans'tjänst, teaterbesök, dueller, litte
rär debut och premiär som tragediförfattare. 

!!~§~ 
Maurois, Andre: Olympio : Victor Hugos liv l översättning av Elsa Thulin 
och Karin Alin. • stockhalm : Bonnier, 1956. - 558 s. : ill. 

Orig:s titel: Olympio ou la vie de Victor Hugo. 

Hugos brev och dagböcker samt korrespondens från hans vänner och anhöriga 
har utgjort ett viktigt dokumentärmaterial för Maurois'inträngande verk 
om, enligt hans uppfattning, Frankrikes störste skald. Skriften har kom
pletterats med innehållsrika noter. För intressenter i otryckt material 
av Hugo är arbetet onekligen att rekommendera. 
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!!~§~ 
r1aurois, Andre: Victor Hugo : en bildbiografi j översättning av Birgit 
Hanes. - Stockholm : Natur och kultur, 1966. - 144 s. : ill. 

Orig:s titel: Victor Hugo and his world. 

Förutom en koncis skildring av Hugos levnad ingår ett mycket varierande 
bildurval, varibland även märks åtskilliga fotografier. En rad av hans 
verk och deras tillkomsthistoria uppmärksammas, men boken torde också 
vara värdefull för den som vill studera franskt 1800-tal i allmänhet. 
Hugo stod inte främmande inför tidens stora frågor och engagerade sig 
politiskt, t.ex. 1848. I en kronologisk tabell presenteras väsentliga 
data i hans live 

~~~~ 
Sundström, Cay: Romantikerns revolt : Victor Hugos politiska kampe -
Stockholm : Federativ, 1946. - 286 s. 

Malraux ======= 
Malraux, Andre: Antimemoarer j översättning av C.G. Bjurström. - Stookholm 
Bonnier, 1968. - 411 s. 

Orig:s titel: Antimemoirese 

I sina memoarer berör Malraux ofta samtidshistorien och kommer bl.a., in 
på förhållandet mellan kommunisterna och de Gaulle i motståndsrörelsen, 
möten med den sistnämnde, Frankrikes besittningar i Karibiska havet samt 
fångenskap hos Gestapo., Vittnesmål av överlevande från tyska koncentra
tionsläger utgör ett skrämmande inslag som stämmer till eft,ertanke .. Texten 
har'tillfogats en notapparat. 

~~~~~;;~ 
Franz~n, Nils-Olof: Moliere. - Stockholm 
·103 s. - (Världsförfattare) 

Natur och kultur, 1960. -

Bilden av Moliere byggs upp kring en summering av hans viktigaste verk. 
Kapitel om läroåren och den franska teatermiljön bidrar till att sätta 
in sakerna i deras rätta sammanhang. En intressant fråga som ställs är 
vad för slags publik teatrarna i Paris egentligen hade. Denna skrift kan 
vara en lämplig introduktion till noggrannare studium av Molieres gärning@ 

Moliere ======= 
Harrie, Ivar': Moliere 
1969. - 260 s. : ill. 

komediant i Paris. - Stockholm Sveriges Radio, 

Utöver en sammanfattning av Molieres liv och verk ges inblickar i det 
fra.nska kulturlivet på Ludvig XIV: s tid .. Pjäserna har åtskilligt att säga 
om missförhållanden Öch mänsklig fåfänga. Korta utdrag ur olika skådespel 
förtydligar kommentarerna. Biografin utgavs i samband med Riksteaterns 
serie av Moliereföreställningar. 
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Moli'ere --------------
Taube, Nils Evert: Moliere. - Stockholm : Lindfors, 1947. - 175 s. : ille 

En lättillgänglig översikt av J'11olieres levnadslopp som visserligen också 
berör hans produktion, men ej speciellt utförligt. Den kronologiska för
teckningen över filalieres dramatik är emellertid en tillgång. För Hisare 
som önskar information om hans livsbetingelser är boken definitivt av 
värde. I slutkapitlet omtalas hur arvet efter den store teatermannen för~ 
val tats. 

Sartre ------------
Sartre, Jean-Paul: Självporträtt l översättning av Peter Ölundo - Göteborg 
Korpen, 1980. - 155 s. 

Orig:s titel: situations X., 

Den 70-årige ·Sartre berättar i intervjuform om sitt eget liv och sin sam
tid. Ämnen som tas upp är blea. kärleken och vänskapen, individen och 
samhället, författandet och politiken samt livet och döden. Sartre kommen
terar dessutom en del av sina tidigare arbeten och talar med Simone de 
Beauvoir om kvinnan och kvinnorörelsen. I ett samtal behandlar han sitt 
förhållande till det franska kommunistpartiet, 30-talets folkfront och 
händelserna 1968. 

Stall von Holstein ================== 
Herold 9 Christopher: Madame de Sta~l : härskarinna över en epok l 
sättning av Hans Granqvist. - Stockholm : Forum, 1960. - 456 So 

Orig: s titel: Mistres s to an age : a l if e of Jl1adame de Sta~n. 

över
il l. 

Ett synnerligen ambitiöst verk om en legendarisk gestalt i revolutionens 
och Napoleons Frankrike. Herold har som utgångspunkt haft ett omfångsrikt 
källmaterial, vilket delvis redovisas. Citat och ögonvittnesskildringar 
kompletterar framställningen. Därutöver presenteras utdrag ur Madame de 
Sta~ls egen korrespondens. Hennes ställning jämförs med den position 
Voltaire intog ett halvsekel dessförinnan. Ett avsnitt summerar hennes 
ideologiska ståndpunkt och den oppositionella hållningen till Napoleon 
är ett centralt inslag i skriftens senare del. 

Sta~l von Holstein 
=================~ 
Osvald-Siren, Rose: Madame de Sta~l : Sveriges världsberömda ambassadris l 
översättning från franskt manuskript av Margareta Lindfors. - Stockholm : 
Lindfors, 1945• - 185 s. : ill. 

Voltaire ----------------
Mi tford, Nancy: Voltaires stora kärlek l översättning: lllaud Adlercreutz. -
Stockholm : Hökerberg, 1958. - 266 s. : ill. 

Orig:s titel: Voltaire in love. 

Kärleken mellan Voltaire och markisinnan du Chatelet är en viktig grund 
för detta arbete som i kronologisk ordning behandlar framträdande håll
punkter i hans liv t.o3m. markisinnans dödsår 1749., Vidare uppmärksammas 
Voltaires tid vid hovet i Versailles. Åtskilliga av seklets förgrunds
figurer skymtar förbi i något sammanhang. 
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Voltaire 
======= 
Nordberg, Olof: Voltaire 
1979. - 169 s. 

en introduktion. - stockhalm: Natur och kultur, 

En översikt av Voltaires levnad och verk, där hans förhållande till filo
sofin, religionen, politiken, historien, teatern m.m. granskaso Avsnitt 
om Voltaire och eftervärlden samt en analys av hans prosastil bidrar till 
helhetsbilden. Ett par kortare artiklar ur "Filosofisk ordbok" exempli
fierar, förutom i den löpande texten insprängda citat. Nordberg ger några 
kommenterade litteraturhänvisningar för djupare studier av Voltaire. Han 
har också utarbetat en kronologisk uppställning som upptar viktigare 
skrifter. -

Ho Svensk skönlitteratur 

Ben tsson, Frans G.~ Litteratörer och militärer .. -Ny utga - Stockholm 
PAN Norstedt, 1970. - 187 So - (En PAN-bok) 

Originalutgåva 1929. 

I denna essaysamling återfinns bl.a. bidrag om 1400-talspoeten Fran9ois 
Villan och sergeanten vid Napoleons garde Adrian Fran9ois Bourgogne, som 
i sina memoarer skildrat det ryska fälttåget ur soldatens perspektiv@ Den 
sistnämnde ställs i kontrast till en annan deltagare, stabsofficeren Phi
lippe de Segur och hans arbete "Histoire de NapoH)on et la Grande Armee 
pendant l"annee 1812". Bourgogne har förmågan att med enkla medel åstad
komma s·tarka intryck och det äventyrliga skeendet framstår levande för 
läsaren .. segurs verk däremot ger överblickar och klargör de stora samman
hangen8 En annan faktor som enligt Bengtsson talar för Bourgognes version 
är dennes sanningslidelse i en tid och miljö där överdrifter var vanligt 
förekommande., 

Ben tsson, Frans G.: De långhåriga merovingerna. -Ny utg. - stockhalm 
PAN Norstedt, 1970. - 206 s. - (En PAN-bok) 

Originalutgåva 1933. 

En viktig grund för Bengtssons essay om meravingerna har varit Gregorius 
av Tours'krönika över frankernas historia. I övrigt kan nämnas det kort
are bidraget 11 Skyttegravsepik", som behandlar krigsböcker och deras för
fattare,. 

Bengtsson, Frans G.: Silversköldarna. -Ny utg. - Stockholm 
1970 .. - 190 s. 

Originalutgåva 1931. 

PAN/Norsted t, 

I en av essayerna uppmärksammas den franske 1300-talskrönikören Jean 
Froissart, ur vars verk har hämtats skildringen av den berömde riddaren 
John Chandos'död på slagfältet. Bengtsson påpekar Froissarts osvikligt 
goda humör och berättarglädje trots alla de onda ting han hade att för
tälja. Denna oberörda hållning har kritiserats av senare tiders forskare, 
däribland Michelet. Bengtsson ger även vissa upplysningar om Froissarts 
lyrik .. 
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Ic Arkitektur 

Jacobs, David: Medeltida katedralbyggare l under medverkan av Robert 
Branner och redaktionen för Harizon magazine ; till svenska av Alf Sagner~ -
Malmö : Allhem, 1970. - 153 s. : ill0 - (Caravel-serien) 

Orig:s titel: Master builders of the Middle Ages. 

Katedralbyggnadsperioden betecknas som en företeelse .jämförbar med ett 
korståg. Inledningskapitlet berättar om den nya klosterkyrkan i Saint
Denis'tillkomsthistoria på 1100-talet. Ett avsnitt beskriver uppförandet 
av ett flertal välkända helgedomar, däribland Notre Dame i Paris och kate
dralen i Reims. Några ryktbara byggmästare och deras främsta verk presen
teras. Även arbetarnas hårda lott speglas översiktligt och särskild upp
märksamhet ägnas katedralen i Chartres. Bildmaterialet är konstnärligt 
högtstående och i många fall instruktivto 

If Grafisk konst 

Karabuda, Gunes: Väggarnas språk ~ Paris maj 1968 : revoltaffischer och 
väggmålningar l fotograferade av Gunes Karabuda. - Stockholm : Gidlund, 
1968e - (31) ble : ille 

Ihc Textilkonst 

~' Norman: Bayeuxtapeten : historien om den normandiska erövringen 
1066 l Norman Denny, Josephine Filmer-Sankey ; översatt och bearbetad av 
Alf Åberg. - Stockholm : Raben & Sjögren, 1968. - (69) s. : ill. 

Orig:s titel: The Bayeux tapestry : the story of the Norman conquest. 

Alf Åberg redovisar inledningsvis den berömda tapetens ursprung och be
tonar att den är en av de tidigaste och förnämsta serierna mänskligheten 
känner till. Vissa uppgifter lämnas om hertig Vilhelm av Normandie, mera 
känd som "Erövraren" .. Tapeten ger uttryck åt den normandiska traditionen 
och är ett försvar för Vilhelms anspråk på den engelska tronen. Hela 
händelseförloppet återges i färgstarka reproduktioner från fotografier 
och betraktaren kan inte undgå att frapperas av konstnärens skicklighet., 

J Arkeologi 

skandalen i Glozel : en arkeologiens Dreyfusaffär? l red.: Gösta Nyblom. -
Uppsala : Nyblom, 1967., - 111 s. : ill., 

skriften skildrar de märkliga fynden av lertavlor, urnor samt olika ben
och stenföremål med inristade bokstavstecken eller dekorationer i form av 
djurmotiv, bl.a. renar, flodhästar och pantrar, som gjordes i Glozel söder 
om Vichy 1924. Expertis betecknade föremålen som falsifikat, men domstol 
friade upphittaren. Därefter skedde ingen undersökning för att fastställa 
eventuell äkthet. Ungefär halva textinnehållet har hämtats från krimino
logen Harry Södermans bok "Inte bara brott" (1956) och han sammanfattar 
fallet sedan han besökt platsen. 
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K Historia: allmänt 

Tingsten, Herbert: När Churchill grep makten och andra essayera - 4. uppl@ -
Stockholm : Norstedt, 1966. - 276 s.-: ill. 

Förutom en lång essay om spelet kring Churchills maktövertagande 1940 
behandlas olika problem i fransk historia. Kapitlet "Frihetens despoti" 
har sin utgångspunkt i dtrektoriets anmodan till Bonaparte att för säker
ställande av folkets intressen upprätthålla en personlig diktatur i det 
ockuperade Norditalien. Tingsten skärskådar dessutom Ludvig-Napoleons 
statskupp 1851 och synen på denna, samt tecknar ett porträtt av general 
de Gaulle, där bl.a. hans författarskap berörs. 

Tolstoj, Leo: Den andra epilogen till Krig och fred /med en inledning 
av Herbert Tingsten ; översättning av Sven Vallmarks - Stockholm : Bonnier, 
1959e - 99 Se 

Tolstoj angriper främst den historieskrivning som i de stora männen, hjält
arna ser skeendets verkliga skapare och han är speciellt irriterad över 
den Napoleonromantik vilken florerade i fransk forskning under årtiondena 
efter kejsarens fall. Troligtvis avser han i första hand Thiers omfattande 
verk. I "Krig och fred" driver han tesen om de stora männens betydelse
löshet och detta leder, som Tingsten påpekar i förordet, till motsägelser. 
Tolstoy analyserar och tillbakavisar uppfattningen att den historiska ut
vecklingen bestämmes av vissa ideer. Han hävdar istället att den verkliga 
historien är alla människors historia, inte ledarnas eller ideernas. 

Valentin, Hugo: Den fjättrade Clio : sju essäer till belysning av histo
rikerns tidsbundenhet. -Ny uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1966. -
166 s.. : ill .. 

Originalupplaga 1957. 

Valentin påpekar hur nödvändigt det är att vi reviderar hela vår bild av 
det förgångna. I inledningen redovisas några franska forskares metoder, 
däribland Albert Mathiez'. Han granskar vidare Napoleon i fransk historie
skrivning och slår fast legendens förmåga att i stor utsträckning troll
binda fransmännen även i modern tid., Valentin bygger sin framställning 
delvis på Pieter Geyls arbeten om forskningen kring Napoleon. Utöver i 
texten uppräknad litteratur lämnas ytterligare läsanvisningar i anmärk
ningsavsnittet., 

K.2 Forntiden 

Caesar, Gaius Iulius: Kriget i Gallien / originalets text med svensk 
tolkning jämte inledning och anmärkningar av Åke Fridh. - Stockholm : 
Natur och kultur, 1963. - 2 vol. - (Levande litteratur) 

Orig:s titel: Commentarii de bello Gallico. 
D. 1.- 242 s. : ill. 
D. 2. - 279 s. 

I denna tolkning av Caesars berömda verk återges den latinska och svenska 
texten parallellt. Skriften ger en bred inblick i dåtidens galliska och 
romerska kultur. Caesars prosastil har blivit mönsterbildande. skildringen 
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omfattar perioden från hans utnämning till romersk befälhavare över pro
vins.en Gallien år 59 f e Kro De hårda och slutligen framgångsrika striderna 
mot gallerna avslutades med Vercingetorix"kapitulation år 52. Genom 
Caesars fälttåg underkuvades hela det nuvarande franska territoriet. Ett 
tjugotal sidor anmärkningar ingår i varje del. 

Isenberg, In1in: Caesar l under medverkan av Richard Tl1e Haywood och 
redaktionen för Horizon magazine ; till svenska av Alf Sagner. - Malmö 
Allhem, 1965. - 152 s. : ille - (Caravel-serien) 

Orig:s titel: Caesar. 

Caesars krigsföretag mot gallerna 58-52 fe Kre ägnas ca 40 sidor. Orsak
erna till den romerska legionens slagkraft avslöjas, men illustrationer 
och text ger också ett begrepp om de galliska krigarna. slutstriden mot 
Vercingetorix som kulminerade i Alesias belägring levandegörs med bl.a~ 
en helsidesteckning av den omringade fästningene Bildmaterialet är över
huvudtaget rikhaltigt och håller en hög klass. Litteraturhänvisningarna 
upptar mestadels engelska verk. 

Ko3 Medeltiden 

Froissart, Jean: Krönika l urval, översättning och efterskrift av Lorenz 
von Numers. - Stockholm : Natur och kultur, 1961. - 240 s. - (Levande 
litteratur) 

Orig:s titel: Les chroniques de Sire Jean Froissart : chronique de 
France, d"Angleterre, d"Ecosse, d"Espagne, de Bretagne. 

Ett urval ur Froissarts väldiga krönika som förmedlar en god bild av de 
högre ~amhällslagrens liv och den rättslöshet vilken kunde sägas höra 
till ordningen för dagen i hundraårskrigets Frankrike. Totalt omspänner 
krönikan åren 1325-1400. Froissart valde att bli präst, men fick ändå 
möjlighet att göra en rad resor, exempelvis till England och Italien. 
Framställningen präglas av berättarglädje, även om de detaljer som han 
nyktert redovisar säkert kan uppröra inte blott känsliga läsare. Boken 
är försedd med noter och kommentarer. 

Gregorius av Tours: Frankernas historia l översättning i urval med in
ledning och kommentarer av Alvar Erikson. - Stockholm : Natur och kultur, 
1963. - 239 s. - (Levande litteratur) 

Gregorius'arbete är till väsentlig del en ögonvittnesskildring från den 
period under 500-talet då de merovingiska kungarna befäste sitt frankiska 
välde på ömse sidor om Rhen. Han var själv involverad i det politiska 
spelet och hade personliga förbindelser med det merovingiska kungahuset. 
Skriften vittnar om engagemang och är öppenhjärtig. Såväl sakliga som 
pedagogiska skäl torde ligga till grund för Gregorius'verk. 

itlilliams, Jay: Riddare och korsfarare l under medverkan av riiargaret B. 
Freeman och redaktionen för Horizon magazine ; till svenska av Alf Sag
n6r. -Malmö : Allhem, 1963. - 152 s. : ill. - (Caravel-serien) 

Orig:s titel: Knights of the crusades. 

En lättläst kavalkad över korstågstidens remarkabla händelser. För att 
ge en bild av dåtidens krigföring skildras först den normandiska eröv-
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ringen av England genom segern vid Hastings 1066. Fransmännen spelade en 
viktig roll i det första korståget 1096-99. Bernhard av Clairvaux och 
hans insatser för att ingjuta mod i korsfararna uppmärksammas. Avsnittet 
"Att vara riddare" lämnar åtskilliga kulturhistoriskt intressanta upp
lysningare Ludvig den heliges anfall mot Egypten 1249 och hans senare 
öden sammanfattas. Illustrationsmaterialet, huvudsakligen i färg och ofta 
i helsidesformat, är imponerande. 

Ko4 Nya tiden 

Ehrnrooth, Nils Gustaf: Kardinalernas Frankrike och andra essayer. -
Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1949. - 315 s. 

Thulstrun, Åke: I kejsarens skugga : röster från Napoleon-tiden. -
Stockholm : Wahlström & \'/idstrand, 1942. - 178 s. 

Inledningsvis ges en överblick av Napoleons välde efter Tilsitfreden, 
varvid kulmen på hans maktställning nåddes åren 1810-12o Storbritanniens 
funktion när det gällde kejsarens ständigt nya fälttåg och annexioner 
klargörs. Ett kapitel behandlar press och propaganda omkring 1810 med 
bl.a. en redogörelse för Napoleons likriktning av de franska tidningarna. 
Bulletiner och brev från den stora armen vittnar om hans stilistiska ta
langer. Kejsarens reflexioner under intryck av nederlaget i Ryssland 
visar att han fortfarande såg Storbritannien som huvudfienden. 

Ke5 Tiden efter 1914 

Beckles, Gordon: Blixtangreppet i väster 10 maj-17 juni 1940 l översätt
ning av Axel Poignant., - Stockholm : Ljus, 1941. - 194 s. ~ ill. 

Orig:s titel: Dunkirk - and after : May 10 th-June 17 th 1940. 

Boothe, Clare: Katastrofernas vår l översättning från engelskan. -
Stockholm : Norstedt, 1941. - 279 s. 

Orig:s titel: Europe in the spring. 

Borchert, Hubert \'le: stridsvagnarna gå fram~ l med ett förord av general
major von Schnell ; till svenska av Hjalmar Falk. - Malmö : Dagens böcker~ 
1942. - 154 s. : ill. - (Världen i krig ; 3) 

Orig: s titel: Panzerkampf im \Ales ten. 

Böök, Fredrik: Resa till Saar och Paris över Elsass. - Stockholm 
1935. - 241 s. 

Bonnier, 

Kapitlen om Saar präglas av den förestående folkomröstningen för eller 
emot återförening med Tyskland. Böök flanerar i Strasbourg och berör 
Elsass-1othringens skiftande historia. Från Paris'horisont kommenterar 
han ministären Flandins makttillträde, bevittnar firandet av stillestånds
dagen, omtalar korruptionen i landet under intryck av staviskyaffären och 
granskar förhållandet till det nazistiska Tyskland. 
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Collier, Richard: Stränderna vid Dunkerque l översättning av Cla~s 
Gripenberg. - Stockholm : Forum, 1962. - 326 s. : ill. 

Orig:s titel: The sands of Dunkirk. 

Denna skildring av den allierade evakueringen från Dunkerque kring månads
skiftet maj-juni 1940 har till grund ett omfattande forskningsarbete i 
engelska, franska och tyska krigsarkiv samt intervjuer med mer än ett 
tusental överlevande. Resultatet har blivit en levande, verklighetsnära 
och tempofylld framställning av de ödesdigra dagarna. Efter texten följer 
data om männen vid Dunkerque och en tabell över antalet deltagande fartyg. 

Eisenhower, Dwight D.: Korståg i Europa l auktoriserad översättning: 
Sten Söderberg.- Stockholm: Saxon & Lindström, 1948.- 583 s. : ill. 9 

kart. 
Orig:s titel: Crusade in Europe. 

Ett hundratal sidor ägnas planläggningen av operation Overlord, D-dagen, 
slaget om brohuvudet och genombrottet, förföljningen av de tyska trupperna 
samt kampen mot underhållssvårigheterna. Verket har kompletterats med 
instruktiva kartor över större och mindre frontavsnitt, ockupationszoner 
m.m. En större samlad notapparat och ett utförligt register ingår. 

Faksimileupplaga av hemliga akter från franska generalstaben. - Stockholm 
Odinförl., 1941. - 241 s.- (Tyska utrikesdepartementets vita bok; 6) 

Även utg. som: Hemliga akter från franska general~taben. 

Från de allierades luftlandsättningar i Frankrike och Holland 1944. -
Stockholm : Krigsvetenskapsakademien, 1945. - 64 s. : ill. - (Kungl. 
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift ; 1945: bih. 1) 

Gyllenstierna, E.: studie över operationerna till lands och i luften i 
anslutning till de allierades landstigning i Normandie l E. Gyllenstierna, 
N.H. Dahl. - Stockholm : Krigsvetenskapsakademien, 1948. - 80 s. : ill. -
(Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift ; 1948: bih. 2) 

Hemliga akter från franska generalstaben l bemyndigad översättning. -
Stockholm: Odinförl., 1941.- 175 s.- (Tyska utrikesministeriets vita 
bok ; 6) 

Även utg. som: Faksimileupplaga av hemliga akter från franska general
staben. 

Hesse, Kurt: Över slagfält mot seger : en bok om fälttåget i Frankrike 
1940. - Halmö : Ragens böcker, 1941. - 207 s. : ill. - (V':i,rlden i krig ; 1) 

Orig; s t i te l: Uber Schlachtfelder vor,.rärts ~ 

Fiovrarth, David: Dagen D : den allierade invasionen i ~Tormandie den 6 juni 
1944 / till svenska av Henrik Falkman ..... Hy utg. - Stockholm Prisma, 
1976. - 285 s. 

Orig:s titel: Dawn of D-day. - Första svenska utgåva 1959. 

Ramberättelse utgör ett trettiotal uersoners uuplevelser under natten och 
morgonen den 6 juni 1944• Därigenom-får läsare~-en uppfattning om känslor 
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och sinnesstämningar hos enskilda deltagare, vars tankar om händelseför
loppet ofta skiljer sig avsevärt från officiella versioner och strids
ledningens kalkyler. I det första avsnittet ges allmän information om 
förberedelsearbetet i England och ansträngningarna att förvilla tyskarna 
vad gällde platsen för landstigningen. 

Håkanson, Kurt: Vittne till våld : intryck från länder i krig och revolte -
stockhalm : Natur och kultur, 1956. - 152 Se : illo 

En expose över 50-talets viktigaste politiska oroshärdar, där betydande 
utrymme anslagits åt kriget i Indokina, sett från den franska sidan av 
frontlinjen, utöver några kortare möten med rebeller. Den förutvarande 
kompaniofficeren Håkanson delger oss sina intryck och iakttagelser som 
krigskorrespondent. Ögonblicksbilder av gummiodling och sjukvård under 
svåra förhållanden förmedlas. 

Jungenfeld, Ernst von: Pansar i tätenl : med stridsvagnar på slagfälten 
i väster / auktoriserad översättning. - Ny uppl. - stockhalm : Meden, 
1941o - 182 So : illo 

Orig:s titel: So kämpften Panzer. 

Kärre, Bo: Saarfrågan. - stockhalm : Utrikespolitiska institutet, 1955. -
32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1955:8) 

Masefield, John: De nio dagarnas under l översättning av Louis Renner och 
Gunnar Mascell Silfverstolpe. - Stockholm Bonnier, 1941. - 105 so illo 

Orig:s titel: The nine days wonder. 

Dagboksbetonad skildring av den dramatiska evakueringen från Dunkerque 
1940. Masafield påvisar klart vilka oerhörda svårigheter man hade att 
kämpa med. I ett kapitel beskrivs staden Dunkerque och dess hamn. stati
stiska uppgifter lämnas om det totala antalet räddade och deras fördel
ning mellan natignaliteterna. Fem dikter inspirerade av händelserna ingår. 

Masan, David: Attack mot Saint-Nazaire / översättning av Claös Gripenberg. -
stockhalm: Aldus, 1974• - 157 s. : ill., kart. 

Orig:s titel: Raid on S:t Nazaire. 

Rikt illustrerad redogörelse för den brittiska kommandoräden mot Saint
Nazaire 1942. Inledningsvis utreds orsaken till valet av angreppsmål och 
berättas om förberedelserna. De ansvariga militärerna presenteras och en 
rad kartor förtydligar bilden av hamnen. Försvarsanstalterna omtalas och 
attackens slutliga genomförande följs ingående timme för timme. De ömse
sidiga förlusterna och verkningarna av räden summeras. 

Mason, David: Utbrytningen : offensiven till Seine l översättning av Hans 
Dahlberg. - Stockholm : Aldus, 1973o - 160 s. : ill. 

Orig:s titel: Breakout : drive to the Seine. 

Denna volym i Aldus'serie om andra världskriget behandlar först det död
läge som uppstod efter den framgångsrika allierade invasionen i Normandie 
6 juni 1944 och tar därpå upp utbrytningen från brohuvudet och offensiven 
som kröntes med Paris'befrielse i slutet av augusti. Det växlingsrika 
skeendet återges detaljerat och delvis i analyserande form. 
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Nilsson, Hans: Vilket berättigande finns för fältmarskalk Montgomerys 
kritik mot general Eisenhower beträffande operationerna mot den tyska 
krigsmakten efter den allierade segern i nordvästra Frankrike? - stock
halm : Krigsvetenskapsakademien, 1960. - 67 s. : ill. - (Kungl. Krigs
vetenskapsakademiens handlingar och tidskrift ; 1960: bih.) 

Den officiella amerikanska redogörelsen för landstigningen på Omaha
stranden. - Stockholm : Krigsvetenskapsakademien, 1947o - 52 So : illo -
(Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift ; 1947: bih. 1) 

Picht, Werner: Slut på illusionerna : det franska nederlaget l med ett 
förord av Ao Klingenstierna. - Stockholm : Neutrala institutet, 1941. -
190 s. : ill. 

Ryan, Cornelius: Den längsta dagen : D-dagen tisdagen den 6 juni 1944 l 
översättning av Claäs Gripenberg. -Ny utg. - Stockholm : Aldus, 1976. -
251 s. : ill. 

Orig:s titel: The longest day : June 6, 1944. - Första svenska utgåva 
1960. 

Detta välkända arbete skildrar varje timme av den historiska D-dagen, 
växlingsvis från den tyska respektive allierade sidan. Verket är resul
tatet av ett grundligt forskande då Ryan bl.a. intervjuat eller brev
växlat med ett betydande antal deltagare i striderna. Bildmaterialet om
fattande fotografier, teckningar och kartor kan framhållas som ett ut
märkt komplement. 

Sjöberg, Hans: De Gaulles europatankar. - Stockholm : Rab~n & Sjögren 
(distr.), 1972. - 148 s. - (skrifter utg. av statsvetenskapliga förening
en i Uppsala ; 58) 

Stålhane, H.: Sommeslaget den 8 augusti 1918. - Stockholm : Militärlitte
raturfören., 1934. - 205 s. :kart. - (Militärlitteraturföreningens förlo ; 
170) 

Thompson, Reginald William: D-dagen : invasionens spjutspets l översätt
ning av Claäs Gripenberg. - Stockholm : Aldus, 1972. - 1-59 s. : ill. 

Orig:s titel: D-day : spearhead of invasion. 

En rikt illustrerad skrift om invasionen i Normandie, där stort utrymme 
ägnas det enorma förberedelsearbetet på den allierade sidan och även 
tyskarnas försvarsanstalter berörs. Genom instruktiva kartor får läsaren 
ett begrepp om vilka uppmarschområden som krävdes för att sätta planerna 
i verket. Meningsskiljaktigheterna hos tyskarna om var anfallet skulle 
komma redovisas och vad beträffar själva operationerna den 6 juni priori
terar Thompson särskilt de inledande flygburna framstötarna på vardera 
flanken. Alla väsentliga fakta om landstigningen från sjösidan presenteras 
dock i koncentrat. 
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Williams, John: Frankrikes fall l översättning av Claes Gripenberg. -
Stockholm : Aldus, 1973. - 158 s. : ill. 

Orig:s titel: France: Summer 1940. 

Den sex veckor långa offensiv som ledde till Frankrikes kapitulation 
i juni 1940 speglas ingående och ett försök görs att analysera nederlag
ets orsaker. Diverse myter avlivas, bl.a. om den tyska armens numerära 
överlägsenhet och vad gäller antalet tyska stridsvagnar som sattes in i 
striderna. Den franska militärledningens konservativa inställning till 
sättet att föra krig påvisaso Ett stort urval fotografier samt kartor 
ingår. 

Vitez, Libor: Maginotlinjens och Verduns storhet och fall l översättning 
från tjeckiskan av Allan Ringheim.- Stockholm: Europa edition i distr., 
1941. - 163 s. : ill. 

Åkerman, Johan: Stormaktspolitik. -Lund : Gleerup, 1964. - 262 s. 

En samlad studie över 1900-talets utrikespolitik där även franska per
sonligheter och problem behandlas. Landets diplomati före 1914 och det 
s.k. miraklet vid Marne skärskådas. I övrigt berörs försvar och social
politik, statsmannen och kulturpersonligheten Edouard Herriot, den själv
ständige politikern Paul Reynaud, frågan om väpnad neutralitet samt ges 
en kortfattad karakteristik av general de Gaulle. 

Ko Sveriges historia 

Höjer, Torvald T:son: Carl XIV Johan. - Stockholm : Norstedt, 1939-60. - 3 d. 

1 : Den franska tiden. - 1939. - 496 s. : ill., kart. 

I denna volym av Höjers omfattande arbete skildras Jean Baptiste Berna
dettes liv fram till 1810, det år han blev svensk tronföljare. Om hans 
barndom finns ej mycket att förtälja p.g.a. bristande källmaterial. Ett 
hundratal sidor ägnas deltagandet i 1790-talets fälttåg till Belgien, 
Tyskland och Italien. Hans tid som fransk ambassadör i Wien och politiska 
aktivitet t.ex. i samband med Bonapar~es statskupp 1799 blir föremål för 
granskning. 1800 utnämndes han till chef för västarmen och Höjer söker 
utreda graden av hans oppositionella hållning gentemot Napoleon. Som pro
konsul i Hannover hade Bernadotte att brottas med problem inte minst av 
ekonomisk art. 1807 tillträdde han motsvarande befattning i Hamburg och 
läsaren får följa hans planläggning av en landstigning i Sydsverige. 
Efter att ha engagerats i fälttåget mot Österrike 1809 råkade han i onåd 
hos kejsaren och· entledigades, vilket Höjer undersökt anledningen till. 
Avdelningen källor och litteratur är synnerligen utförlig. Dessutom har 
medtagits en rad belysande kartor. 
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Kj Frankrikes historia: översiktsverk 

Bainville, Jacques: Frankrikes historia l till svenska av Hjalmar Falk@ -
Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1949. - 547 s. 

Orig:s titel: Histoire de France. 

Detta översiktsverk bryter med äldre konventionell historieskrivning i så 
motto att Bainville sätter orsakssammanhangen i första rummet och avstår 
från att tynga texten med alltför mycket detaljer. Han ger luft åt egna 
ideer om motiven för franskt politiskt handlande. säkerställandat av natur
liga gränser och statsmaktens ständiga kamp för att upprätthålla sin auk
toritet gentemot upplösande krafter är två centrala linjer i Bainvilles 
historiebild. Den svenska översättningen gjordes först 25 år efter origi
nalutgåvan, varför viktiga skeden av 1900-talets historia ej ingår. 

Curtius, Ernst Robert: Den franska kulturen : en orientering l till sven
ska och med förord av Sven stolpe. - Stockholm : Natur och kultur, 1932. -
231 s. 

Orig:s titel: Die französische Kultur : eine EinfUhrung. 

Skriften behandlar karakteristiska grunddrag såsom det franska kultur
begreppet, fransmännens uppfattning om civilisationens väsen, naturliga 
och historiska grundvalar. Religion, undervisningsväsende och litteratur
ens förhållande till det andliga livet skärskådas. En del intressanta 
reflexioner görs även om skillnaderna mellan franskt och tyskt kynne. 
Åtskilliga belysande citat kompletterar framställningen. 

Duche, Jean: Frankrikes historia berättad för Juliette l med en presen
tation av Hugo Valentin ; översättning av Suzanne Palme. - Stockholm : 
Strömberg, 1956. - 449 s. : ill. 

Orig:s titel: Histoire de France racontee å Juliette. 

Boken är utformad som ett samtal mellan en äldre herre och en ung flicka 
som ställer frågor. Viktiga händelser i Frankrikes historia presenteras 
vältaligt och med sinne för dramatiska effekter. Berättaren har närmast 
en konservativ grundsyn. 

Forssell, Nils: Från Robespierre till Clemenceau 
Stockholm : Bonnier, 1944• - 293 s. : ill. 

historiska strövtåg. -

Förutom portalfigurerna Mirabeau och Robespierre figurerar Marseljäsens 
upphovsman Rouget de Lisle i ett längre avsnitt. En annan gestalt som 
granskas är general Malet, beryktad för sitt upprorsförsök i Paris under 
Napoleons ryska fälttåg 1812. De sista bourbonerna på Frankrikes tron 
porträtteras och i samband därmed även den företagsamma hertiginnan av 
Berry. Avslöjande inblickar i julimonarkins stämningslägen ger skildringen 
av två publicisters verksamhet och personliga kontrovers. De avslutande 
Clemenceaustudierna berör huvudsakligen hans tidigare år. 

Guerard, Albert: Frankrikes historia l översättning av Hans Granqvist. -
Stockholm : Forum, 1949. 317 s. 

Orig:s titel: France : a short history. 

En behändig introduktion till studium av den mångskiftande franska histo
rien, där Guerard i de inledande kapitlen tar upp frågor som historia 
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kontra ögonblick, den franska nationalismens europeiska och allmänmänsk
liga karaktär, landets ekonomiska resurser, den eventuella förekomsten 
av en specifik fransk ras, språkets band och urinnevånarna. Bokens tre 
delar avslutas med kronologiska översikter. Kapitlet om Frankrike efter 
befrielsen 1944 har skriyits av Hans Granqviste 

Palme, Sven Ulric: Hur Frankrike blev Frankrike. - Ny upple - Stockholm 
·LT, 1970. - 231 s .. : ill. - (Tema) 

Originalupplaga 1967. 

I detta arbete summeras Frankrikes historia från de äldsta jägarfolkens 
bosättning till Ludvig XIV:s död 1715. Gallerna betecknas som den histo
riska erans pionjärer. Den långa romerska epoken ägnas vederbörligt ut
rymme med beaktande av de regelbundna striderna mot germanska folk. Feo
dalismens uppkomst behandlas tämligen kortfattat. Avsnitten om nyodling
arnas och blomstringens Frankrike samt kapetingernas starka stat tillhör 
de omfångsrikaste. 1600-talets skeende belyses speciellt ur ekonomisk 
synvinkel. Ett antal kartor och planschblad kompletterar texten., 

Sieburg, Friedrich: Är Gud fransman? : en folkpsykologisk studie l över
sättning av Valdemar Langlet. - Stockholm : Natur och kultur, 1931. -
254 s .. 

Orig:s titel: Gott in Frankreich? 

En av humor präglad analys tillägnad Frankrike och dess folk. Den första 
delen med huvudtiteln "Jungfrun av Orleans 11 berör temata som fosterlands
kärlek, varvid Jeanne d'Arc får utgöra ett talande exempel, samt gallikansk 
katolicism. Det franska kulturbegreppet är ett annat övergripande ämne 
som ger Sieburg anledning komma in på t.ex. förhållandet mellan franskt 
och främmande, parisaren kontra landsortsbon, myndigheterna och språket. 
storpolitiska problem typ Frankrikes relationer till Tyskland och övriga 
Europa uppmärksammas. 

Kj Frankrikes historia: medeltiden 

Commynes, Philippe de: Hågkomster om konung Ludvig och hertigen av Burgund l 
översättning och efterskrift: Lorenz von Numers. - Stockholm : Natur och 
kultur, 1962. - 285 s. - (Levande litteratur) 

Orig:s titel: Chronique et histoire ••• contenant les ehoses advenues 
durant le regne du roy Loys XIe. 

Commynes kan betecknas som Frankrikes förste historiker. Krönikören som 
tjänat både Karl den djärve och Ludvig XI nådde under den sistnämnde en 
mycket framskjuten position. Sinne för väsentligheter och en strävan till 
objektivitet förenas med den medeltida krönikans stildrag. 

\Hnston, Richard: Karl den store / under medverkan av Harry Bober och 
redaktionen för Harizon magazine ; till svenska av Alf, Sagner., - r·1almö 
Allhem, 1969. - 153 s. : ill~ - (Caravel-serien) 

Orig:s titel: Charlemagne. 

I denna slösande rikt illustrerade utgåva tecknas porträttet av den euro
peiska medeltidens kanske märkligaste härskargestalt. Karl den store be
tecknas som en mångsidig man, besjälad av en djup religiositet. Hans i åt
skilliga fall hänsynslösa krigiska framfart döljs emellertid icke. 
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Kj Frankrikes historia 1500-1789 

Gaxotte, Pierre: Ludvig XIV:s Frankrike l till svenska av Dagmar Hård af 
Segerstade - Stockholm : Geber, 1950. - 460 s. : ill. 

Orig:s titel: La France de Louis XIV. 

Ett innehållsrikt verk om solkonungen och hans långa regeringstid som be
handlar åtskilliga intressanta företeelser utöver det lysande hovlivet i 
Versailles. Således tecknas konturerna av Colberts målmedvetna verksamhet, 
analyseras religionsstriderna och det nantesiska ediktets upphävande, veten
skap och religiös otro, de finansiella kriserna samt krigsäventyrens mono
tona mångfald. 

Lewis, Warren Hamilton: Filip av Orleans : charmören, rucklaren, regenten l 
översättning: Nils Jacobsson. - Stockholm : Hökerberg, 1962. - 287 so : ill. 

Orig:s titel: The scandalous regent : a life of Philippe, duo d'Orleans 
1674-1723 and of his family. 

Lewis, som skrivit en rad arbeten om Frankrikes storhetstid, söker ge en 
realistisk bild av regenten, åren 1715-23 ledare för Ludvig XV:s förmyndar
regering. Glimtarna från hans barndom och uppväxttid avslöjar också en del 
om hovlivet vid 1600-talets slut. Filip gjorde sig tidigt bemärkt som en 
tapper krigare, vilket Lewis klart dokumenterar. Hans insatser på de itali
enska och spanska fronterna redovisas. Hertigens åtgärder i syfte att för
bättra landets dåliga finanser uppmärksammas och även hans ödesdigra sam
arbete med John Law, mannen bakom det ökända Mississippibolagate Lewis 
lyckas genomgående skapa en tydlig bild av Filip som privatperson. Hans 
efterlevandes öden ägnas slutligen ett tjugotal sidore 

Lewis, Warren Hamilton: Det lysande seklet : Ludvig XIV:s Frankrike : kul
turhistoriska skildringar l översättning: Sven Lagerstedt. - Stockholm i 
Hökerberg, 1955e - 315 s. : ill. 

Orig:s titel: The splendid century. 

En bred kulturhistorisk framställning som ger intressanta inblickar i 
1600-talets Frankrike och ofta går bakom den understundom lysande fasaden. 
Förutom avsnitt om Ludvig XIV och hovet behandlas bl.ao kyrkan, hären, 
konsten att leva, galärerna, kvinnlig uppfostran samt litteraturens värld. 

Mitford, Nancy: solkonungen : Ludvig XIV och Versailles l översättning: 
Bengt G. Söderberg. - Stockholm : Bonnier, cop. 1966. - 251 s. : ill. 

Orig:s titel: The Sun King : Louis XIV at Versailles. 

Tyngdpunkten i ~rbetet är lagd på det dagliga livet vid Ludvig XIV:s mag
nifika hov, medan storpolitiken och krigshändelserna endast bildar ett ytt
re ramverk. Boken .anknyter konkret till vad som fortfarande finns bevarat 
av miljön från denna tid. Det dåvarande Versailles och Paris levandegörs 
inte minst med hjälp av ett överdådigt bildmaterial, till betydande del hel
sidesillustrationer i färg. 

Mossiker, Frances: Drottningens halsband l översättning och bearbetning: 
Seve Unger. - Stockholm : Gothia, 1963. - 409 s. 

Orig:s titel: The queen's necklace. 

Ett ambitiöst verk om den beryktade halsbandsaffären, en skandal som all
varligt skakade det franska hovet på 1780-talet och vars roll inte bör 
underskattas vid sökandet efter olika orsaker till revolutionens utbrott. 
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Brevutdrag och memoaravsnitt signerade de närmast inblandade har beretts 
ett stort utrymme, t.ex. presenteras valda delar av grevinnan de la Mottes 
självbiografi. Rättegångens förlopp redovisas och huvudpersonernas senare 
öden utreds. Skriften kan rekommenderas för läsare som önskar få en över
blick av det dokumentariska materialet i halsbandsfallet. 

Panicucci, Alfredo: Ludvig XIV av Frankrike : hans liv och miljö l till 
svenska av Ingrid och Tryggve Emond. -Malmö : Allhem, cope 1968. ~ 75 s~ : 
illo - (Gestalter och öden ur världshistorien) 

I centrum står de rikhaltiga illustrationerna, huvudsakligen i färg. 
Ludvig XIV:s liv skildras kortfattat och i populär form. För den som söker 
en mera inträngande studie av det sena 1600-talets Frankrike har boken 
inte särskilt mycket att ge. 

Roeder, Ralph: Katarina av Medici : revolutionen som kom bort l till sven
ska av Bildur Thomson. - Stockholm.: Geber, 1938. - 626 s. : ill. 

En bred spegling av denna märkliga renässansfurstinnas levnad. Barn- och 
ungdomsår beskrivs emellertid tämligen summariskt. Karl IX:s regeringstid, 
då bl.a. massakern på hugenotter ägde rum Bartolomeinatten 1572, har fått 
en framträdande plats i verket. släkttavlor för ätterna Medici och Valois
Angouleme utgör ett praktiskt komplement. 

Sjöber~ 9 Ragnar: En levnadskonstnär på tronen : Frankrikes Henrik IV och. 
hans samtide - Stockholm : Hökerberg, 1930. - 249 Be : ille 

Biografin inleds med en allmän översikt av förhållandena vid franska hovet 
och det rådande tillståndet i landet från 1520-talet och framåt, en tid 
präglad av religiös fiendskap. Som en portalfigur framstår Katarina av Medi
ci. Bartolomeinattens fasor och dess förspel skildrase I samband därmed · 
tvangs Henrik avsäga sig sin protestantiska tro. Det dramatiska händelseför
lopp som föregick hans tronbestigning belyses. Ett långt kapitel ägnas Hen
rik och kvinnorna. Citat samt utdrag ur brev illustrerar relationerna. 
Kungens samarbete med Sully analyseras. 

Söderhjelm, Alma: Marie Antoinettes stora hemlighet. - stockhalm 
1934· - 249 s. 

Schildt, 

Wikberg, Sven: Henrik IV 
236 s. : ill .. 

hugenott och konung. - stockhalm Fri tze, 1942 .. -

En episod från hugenottf8rf81jelsernas tid ger besked om de osäkra levnads
villkor som många fransmän hade på 1500-talet. Den uppblomstrande protestant
ismen i Frankrike och dess farliga fiender guiserna samt Katarina av Medioi 
presenterase Förspelet till Bartolomeinatten 1572, genomförandet av de 
grymma planerna och följdverkningarna redovisase Den katolska ligans bild
ande var en signal till ytterligare ett decenniums stridigheter och Wikberg 
låter läsaren följa Henriks väg till kungakronan~ Hans ryktbara konvertering 
ägnas ett avsnitt och det betydelsefulla ediktet i Nantes 1598 berörs. Den 
effektive finansministern Sully uppmärksammas, liksom Henriks förhållande 
till kvinnorna och hans ställning som landsfader~ 
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Kj Frankrikes historia 1789-1815 

Aubry, Octave: Franska revolutionen l översättning från franskan av 
Greta Åkerhielme - Stockholm : Skoglund, 1946-1948. - 2 vol. 

Orig:s titel: La r~volution francaisee 
1 Konungadömets fall. - 1946. - 421 s. 
2 Republiken. - 1948. - 438 s. 

Del 1 behandlar skeendet från 1789 till juni 1793 då girondieterna i 
konventet utmanövrerades. De viktigaste orsakerna till revolutionen tas 
upp, aktionerna mot kyrkan och MirabeauB bortgång som innebar ett hårt 
slag för de mera moderata krafterna speglas. Vidare förekommer en analys 
av Varennesepisodens inverkan på kungamakten och krigsutbrottet i april 
1792. De dramatiska händelserna på hösten samma år då kungafamiljen 
fängslades och republik utropades skildras utförligt. 
I del 2 ägnas de första 200 sidorna åt skräckväldet med bl.a. Marie 
Antainattes död, h~bertisternas roll i revolutionen och Dantons fall, 
striderna mot yttre och inre fiender, f5rsöken att lansera dyrkan av 
"det högsta Väsendet" som alternativ till kristendomen samt Robespierres 
störtande. Fransmännens framgångar i kriget, Eonapartes politiska födelse 
och konventets insomnande redov1sas. Direktorie·ts begynnelse, det seger
~ika italienska fälttåget och abb~ Sieyes maktövertagande skärskådas. 
Slutligen berörs Napoleons egyptiska expedition och hans återkomst som 
mynnade ut i brumairekuppen 1799. 

Aubry 9 Octave: Napoleon - människan l översättning från franskan av 
Greta Åkerhielm,. - Stockholm : Skoglund, 1939. - 416 s. : ill. 

Orig:s titel: Vie priv'e de Napol,on. 

Aubry söker ge en bild av mannen bakom myterna, privatpersonen Napoleon. 
Han vill få dennes karaktär att framträda med alla dess psykologiska drag 
och fastställa den viktiga roll de personliga känslorna spelade för ut
vecklingen av hans karriär. stort utrymme ägnas åt relationerna till kvin
norna och de talrika familjemedlemmarna. Arvsfrågan och händelserna som 
föregick skilsmässan från Josephine ventileras noggrant med beaktande av 
affären Maria \valewska. För att begränsa texten till ett rimligt omfång 
har Aubry koncentrerat sig på de enligt hans mening mest centrala punkter
na i Napoleons innehållsrika liv. I litteraturförteckningen ingår mer än 
150 verk, främst av franska författare. 

Aubry 1 Octave: Sankt Helena / översättning från franskan av Greta Åker
hielm. - Stockholm : Skoglund, 1937. - 543 s. : ill. 

Orig:s titel: Sainte-H~lene. 

Ett ambitiöst arbete om Napoleons sista levnadsår från abdikationen 1815 
till hans bortgång 1821. Inspirerat skildras de olika faserna och med 
åtskilliga kejsarord insprängda i texten. Spelet kring Napoleons lämpliga 
förvisningsort, alternativt landsflykt i Amerika skärskådas grundligt 
och Aubry dröjer vid kejsarens reaktion när destinationen S:t Helena står 
klar. Eastaden Longwood och de ansträngda relationerna till guvernören 
sir Hudson Lowe.beskrives. strävandena att sprida kännedom om Napoleons 
si tue,tion och skapa opinion i Europa till hems förmån är också ett viktigt 
tema. I sista kapitlet återges utöver omständigheterna vid kejsarens död, 
den spirande legendbildning som ledde fram till stoftets bisättning i 
Invaliddomen 1840. 
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Bainville, Jacques: Napoleon l översättning av Valdemar Langlet. -
Stockholm : Natur och kultur, 1933. - 512 s. 

I detta omfattande verk ges en bred skildring av Napoleons liv och gärning. 
Barndomsåren och tiden på S:t Helena redovisas emellertid kortfattat. 
På ca 200 sidor beskrivs hans snabba karriär fram till kejsardömets ut
ropande 1804. Genomgående försöker Bainvi1le undvika att alltför mycket 
fördjupa sig i detaljer om de upprepade krigshändelserna, utan önskar 
istället fastslå större orsakssammanhang. Han uppehåller sig t.ex. vid 
Napoleons inrikespolitiska planer efter kuppen den 18 brumaire. I avsnittet 
"Fredsillusioner" karakteriseras perioden 1801-03 som Bonapartes lycklig
aste år med bl.a. konkordatet och Amiensfreden. Boken har ett namnregister, 
men saknar tyvärr helt källförteckning. 

Bratt, Claes: Napoleon 
1936. - 58 s. 

fältherre och fredsvän. - stockhalm Norsted t, 

Carlyle, Thomas: Den franska revolutionen l till svenska av Alf Ahlberg. -
Ny uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 1965. - 3 d. 

Orig:s titel: The french revolution. - Originalupplagan utgiven 1837. 
D. 1 : Bastiljen. - 272 Se 

Första uppl. av denna översättning 1930. 
D. 2 : Författningen. - 293 s. 

Första uppl. av denna översättning 1931. 
D. 3 : Giljotinen. - 301 s. 

Första uppl. av denna översättning 1931. 

Carlylas berömda arbete präglas av stor inlevelse och engagemang, tempo, 
spänning, rentav lidelse. Såväl i porträtten av dramats huvudaktörer som 
då skildringen gäller masscener typ blodiga upplopp, stormiga parlaments
sessioner eller giljotinens offer får läsaren lätt intrycket att Carlyla 
varit åsyna vittne. Det är knappast något försök till en strikt objektiv 
beskrivning av revolutionens förlopp, men ~ust upphovsmannens patos kan 
vara en viktig orsak till att verket erövrat en framträdande plats i 
världslitteraturen. Varje del är försedd med ett tämligen utförligt per
sonregister. 

Creston, Dormer: Kungaspegel : om Napoleon och hans son l från engelskan 
av Nils Holmberg. - Stockholm : Ljus, 1947• - 346 s. 

Orig:s titel: In search of two characters. 

Ett arbete om Napoleons ooh hans son1 liv d~r tyngdpunkten ligger pä dera1 
pr i va ta:.· fHrhM.lånden~' Oreston·.: söker den verk:l,iga· människan bakom,- an· ·i!lklok
ligt anlagd mask. Han stöder sig ofta på brev och ögonvittnesutsagor av 
huvudpersonerna närstäende. Det gäller att analysera Napoleons karaktär, 
att spära hans reaktioner till vissa starka emotionella påverkningar. Så
lunda poängteras h~s anmärkningsvärt goda minne, speciellt ifräga om för
ödmjukande detaljer. Creston undrar i vad mån de känslomässiga slitning
arna i Napoleons ungdom var orsaken till hans enorma självhävdelsebehov. 
Han gör också jämförelser mellan kejsaren och i första hand Hitler. 

Eklund, Johan Alfred: Napoleon : realisten inför den andliga verkligheten. -
Stockholm: Diakonistyr., 1936. - 86 s. 
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Forshufvud, Sten: Vem mördade Napoleon? : nya forskningsresultat som kastar 
ljus över dramat på S:t Helena. - Stockholm : Bonnier, 1961. - 221 se : ill. 

Dre Forshufvud kommer i denna skrift med nya teorier om orsaken till Napo
leons frånfälle 1821., stödd av ett omfattande källmaterial anser han sig 
kunna konstatera att kejsarens död vållades av förgiftning. Napoleons sjuk
domar under S:t Helenaperioden redovisas ingående och en mängd vittnesmål 
har tillfogats, däribland av Berthrand, Monthelon samt läkaren Antommarchi. 
För fullständighetens skull anges också kejsarens hälsokriser i hans makts 
dagar och berörs följeslagarnas sjukdomar på S:t Helena. En kortare litte
raturförteckning har utarbetats. 

Forssell, Nils: Napoleonlegenden : från Waterloo till Sedane - Stockholm 
Norstedt, 1957. - 86 s. - (Humanistisk kultur : studier och essäer ; 5) 

Legenden granskas ur skilda aspekter, bl.a. dess förankring i folkets 
breda lager, nederlagets inverkan, S:t Helenamyten, förhoppningarna kring 
hertigen av Reichstadt, symbolvärdet och slutligen upphöjandat av legenden 
till statsdoktrin under Napoleon III. 

Franska revolutionen l av redaktionen för Harizon magazine i samråd med 
David Le Dowd ; till svenska av Alf Sagner. - Malmö : Allhem, 1966. -
152 s. : ill. - (Caravel-serien) 

Orig:s titel: The French revolution. 

En rikt illustrerad krönika speglande skeendet under de händelserika åren 
1785-1795 .. Framställningen är lättillgänglig och i stor utsträckning kon
centrerad till dramatis~a episoder. Flertalet kända gestalter passerar 
revy. Verkets främsta tillgång är trots allt bildmaterialet, delvis i form 
av helsidesplanscher. 

Gammeltoft, Arne: Franska revolutionen l Arne och Inger Gammaltoft ; 
översättning av Brita Skyl&; arbetsuppgifterna utarbetade av Finn Lön
skov. - 2. uppl. - Lund : Gleerup, 1968. - 55 s. - (I närbild) 

Orig:s titel: Den franske revolution. - Första svenska upplaga 1964. 

Gerard, Alice: Franska revolutionen : myter och tolkningar 1789-1970 l 
till svenska av Roland Edwardsson. - Stockholm : Geber, 1973. - 149 s. -
(En Geber pocket) 

Orig:s titel: La revolution fran9aise : mythes et interpretations. 

I förordet fastslås att den franska revolutionens historia också är en 
viktig del av samtidshistorien. Debatt och forskning i ämnet alltsedan 
1789 sammanfattas, varvid aktuella strömningar under skilda perioder klar
läggs. I boken ingår bloae ett antal texter av olika revolutionstolkare, 
alltifrån Burke till Lefebvre. Den växlande synen på Robespierre genom 
tiderna uppmärksammas likaledes. 

Geyl, Pieter: Napoleon : hjälte eller tyrann? l översättning av Brita 
Dahlman. - Stockholm : Raben & Sjögren, 1967. - 355 s. - (Tema) 

Orig:s titel: Napoleon : voor en tegen. 

Geyl redovisar och jämför ett antal ledande franska historikers Napoleon
tolkningar., De samtida opponenterna madame de Sta!:H och Chateaubriand 
ställs mot kejsardömets första fanbärare. Av tidiga krönikörer framhålls 
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särskilt Armand Lefebvre och Adolphe Thiers. Efter 1860 uppstod en reak
tion mot Napoleonlegenden i nära anslutning till det stegrade missnöjet 
med andra kejsardömet. Hippalyte Taine förkastade själva revolutionsprin
cipen och målade Napoleons porträtt i oerhört mörka färger. Ett kapitel 
om beundrarna framhäver bl.a. Frederick Masson och Albert Vandal. Vidare 
tas det utrikespolitiska problemet upp, med analyser av Sorel, Driault etc. 
Georges Lefebvre får avsluta den långa raden av bedömare. Kronologisk 
tabell och en sammanförd notapparat ingår. 

Heinriohs, Erik: Vid franska atlantkusten i de hundra dagarnas spår. -
Helsingfors : Frenokell, 1957. - 91 s. : ill. - (Frenckellska tryckeri
aktiebolagets presentboksserie ; 10) 

Landelius, Carl: Den stora franska revolutionen. - Stockholm 
förl., 1939. - 66 s. : ill. · 

Litteratur-

Lefebvre, Georges: 1789 : den franska revolutionens bakgrund och orsaker / 
översättning av Claes Gripenberg. - 3• uppl. - stockhalm : Aldus/Bonnier, 
1969. - 191 s. - (Aldusserien ; 30) 

Orig:s titel: Quatre-vingt-neuf. - Första svenska upplaga 1961. 

En koncentrerad översikt av den franska revolutionens politiska, ekonomiska 
och sociala orsaker. Läsaren får en uppfattning om det på feodal grund 
vilande privilegiesamhällets orättfärdighet med en enorm snedfördelning 
av skattetrycket, ämbeten förbehållna de högre klasserna o.s.v. 1789 års 
dramatiska händelser sammanfattas och det framgår klart vilka utomordent
liga förväntningar det franska folket hade på ständerförsamlingene 

Marie-Louise & Napoleon: Mon cher ami : Marie-Louise och Napoleon 1813-
1815 / brev sammanställda? översatta och kommenterade av Carl-Fredrik 
Palmstiernaa - Stockholm : Norstedt, 1955• - 302 Se : ill. 

Huvuddelen av dessa brev från Marie-Louise till Napoleon har sedan 1820-
talet förvarats i Bernadotteska familjearkivet på Stockholms slott sedan 
de anförtrotts åt kronprinsessan Desiree av Napoleons bror Joseph. Ett 
antal brev som kejsaren skrivit jämte förklarande partier ingår. Breven 
har ofta en mycket personlig karaktär. 

Markham, Felix: Napoleon / översättning: Gösta Åkerholme - Lund 
1974. - 335 s. : ill. 

Orig:s titel: Napoleon. -Inlagan tryckt 1964. 

Corona, 

Markham har medvetet valt att, förutom en analys av fälttågen 1796 och 
slaget vid waterloo, undvika att fördjupa sig i det militära skeendete 
Åren på S:t Helena och Napoleonlegendens utveckling har beaktats. Illustra
tiomematerialet är'mångsidigt och ger prov på såväl karikatyrteckningar 
som veritabla paradmålningare Den 20-sidiga bibliografin kan rekommen
deras. 

Maurois, Andre: Napoleon : en bildbiografi / översättning av Birgitta Dal
gren. - Stockholm : Natur och kultur, 1964. - 161 s. : ill. 

Orig:s titel: Napoleon : a pictorial biography. 

Som namnet antyder spelar bildmaterialet en viktig roll i biografin och 
det ger utan tvekan åtskilligt värdefullt stoff vad gäller Napoleontidens 
politiska händelser och kulturella ideal utöver de många porträtten av 
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huvudpersonen i dramat. Illustrationsförteckningen är försedd med kommen
tarer och i en kronologisk uppställning presenteras viktiga fakta i kort
het. Maurois'framställning kan fungera som en lättillgänglig introduktion 
till studier av Napoleon och hans samtid. 

Schrewelius, Lars F.: Den olycklige Napoleon. - Stockholm 
ström, 1960. - 162 So : ille 

Saxon & Lind-

Söderhjelm, Alma: Den franska revolutionen : en översikt. - 2. uppl. -
Stockholm : Natur och kultur, 1930. - 206 s. 

Originalupplaga 1924. 

Tyngdpunkten ligger på perioden från revolutionens utbrott 1789 och till 
republikens proklamerande i september 1792. Därefter summeras händelseför
loppet kortfattat, varvid brumairekuppen 1799 bildar avslutning. Det fran-
ska samhället före revolutionen tecknas i stora drag. · 

Söderhjelm, Alma: Prinsar och prinsessor av Corsika. - Stockholm 
1935· - 255 s. 

Schildt, 

En kavalkad om och kring medlemmarna i familjen Bonaparte med speciellt 
utrymme för Napoleon I:s syskon. Inledningskapitlet behandlar föräldrarnas 
situation på den oroliga ön, där ledaren Paoli var det lysande exemplet 
för frihetskämparna. Andra inslag i släktkrönikan: en presentation av de 
bonaparteska salongerna, Napoleon och hans sed att förära kungakronor till 
sina bröder, ett avsnitt om Letitias öden efter 1815 etc. 

Söderhjelm, Alma: Spel och verklighet : historiska essäer. - Stockholm 
Bonnier, 1941. - 261 s. : illo 

Sex essäer som beskriver intressanta episoder och levnadslopp från franska 
revolutionens tid, Napoleonepoken och Paris vid 1800-talets mitt. I "Ber
linaren var en svensk herrskapsvagn" söker författarinnan skingra mystiken 
kring den beryktade vagnen som användes i samband med kungaparets miss
lyckade flykt 1791. Hon hävdar sålunda att det rörde sig om en ganska ordi
när herrskapsvagn. Vidare en bild av Paris 1809-10, baserad på en svensks 
dagboksanteckningar, intryck vid återbördandet av Napoleon I:s stoft till 
den franska huvudstaden 1840 och en berättelse om skådespelerskan Rachels 
karriär i Ludvig Filips Paris. 

Tarle, Eugen: Bonaparte. - Stockholm : Koop. förb., 1940. - xv, 464 s. 

Författaren till denna biografi var en av det tidigare 1900-talets mest 
kända representanter för den ryska historieforskningen. Han har också 
ägnat förhållandevis stort utrymme åt Napoleons fälttåg i Ryssland 1812 
och det följande händelseförloppet, inklusive de hundra dagarna. Åren på 
S:t Helena behandlas däremot mycket summariskt. 

Wahlström, Lydia: Revolution och religion : ur den franska revolutionens 
själsliv. - Stockholm : Geber, 1936. - 253 s. : ill. 

En samling uppsatser med anknytning till revolutionen och några av dess 
ryktbaraste gestalter. således berörs romantik och mystik som utgjorde 
viktiga ingredienser i det vittförgrenade sekt- och ordensväsendet. Fri
mureriets organisation och betydelse för revolutionen analyseras. Robes-
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pierre granskas i psykologisk belysning och livet i jakobinklubben pre
senteras. Henri Gregoire, revo'lutionär, pacifist och ekumen porträtteras. 
Hans ofta framsynta ideer uppmärksammas, däribland tanken på ett Nationer
nas förbund, daterad 1794• 

Wikberg, Sven: När stormfloden kom. - Stockholm : Fritze, 1955. - 177 Se 

Den franska revolutionens omvälvande tid levandegörs genom porträtt av ett 
antal förgrundsgestalter, såsom Mirabeau, Danton och Robespierreo Fram
ställningen är lättfattlig och kan ge inspiration till mer omfattande 
studier av händelserna kring 1789 samt deras följdverkningar. Dessa olika 
personligheter presenteras på ett medryckande sätt och Wikberg ökar med 
sin skrift förståelsen av detta historiens vägskäl. 

Kj Frankrikes historia 1815-1914 

~' Octave: Andra kejsardömet l översättning från franskan av Greta 
Åkerhielm. - Stookholm : Skoglund, 1941. - 555 s. : ill. 

Orig:s titel: Le seeond empire. 

Ett veritabelt monumentalverk om Napoleon III och hans tid. Aubry har som 
grund för sitt arbete konsulterat ett omfångsrikt källmaterial. Texten är 
synnerligen detaljrik och citat vanligt förekommande. Napoleon III:s insats
er på det sociala och ekonomiska området får ett positivt vitsord. Vad hans 
utrikespolitik beträffar, ses den passiva hållning han intog i samband med 
kriget mellan Österrike och Preussen 1866 som ett stort avbräck för Frank
rikes anseende i Europa. Källförteckningen torde vara av klart intresse för 
den som ytterligare önskar fördjupa sig. 

Azema, Jean-Pierre: Frankrikes historia under sju decennier 1870-1940 l 
Jean-Pierre Azema, Michel Winock ; med förord av Herbert Tingsten ; över
sättning av Harald Bohrn. - Stockholm : PANINorstedt, 1972. - 352 s. -
(En PAN-bok) 

Orig:s titel: La III:e republiqueo 

Författarna driver tesen om tredje republiken som en period av stabilite·t 
gränsande till stagnation. I centrum står uppgångs- och storhetstiden före 
första världskriget. Mottot för analysen är att undersöka en politisk re
gims födelse och död. skriften kan vara användbar för läsare som efter
lyser en klar sammanfattning av det politiska skeendet i tredje republikens 
Frankrike. Då många motsägelsefulla uppgifter förelegat om tiden närmast 
före sammanbrottet 1940 bör detta arbete bidra till att i någon mån lätta 
dunk~et. Boken är försedd med en utförlig notapparats 

Gröndahl, Britta: Parti eller fackförening? : förhållandet mellan arbetar
rörelsens två armar, belyst av den franska syndikalismens historia. -
Stockholm : Federativ, 1975• - 96 s. - (Federativserien ; '18) 

SFrtdikalismens uppkomst och utveckling i Frankrike åren 1890-1921 behandlas 
med utgångspunkt från några centrala problem såsom förhållandet mellan ar~ 
betarklassens politiska och ekonomiska organisation~ Frågan om självbestäm~ 
mande för de fackliga rörelserna i förhållande till politiska partier är ett 
viktigt tema. Ett kapitel summerar syndikalisternas verksamhet efter 1921@ 
En kort sammanfattning av större världshändelser under den aktuella perioden 
bildar avslutning. 
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Gunnarson, Gunnar: Pariskommunen 1871 : revolutionär myt och verklighet. -
Staffanstorp : Cavefors, 1971. - 270 s. : ill. - (Boc-serien) 

Gunnarson strävar efter att utröna vad som är sanning och dikt i synen på 
kommunen. Utifrån en marxistisk grundsyn vill han avmytologisera kommunard
erna. Händelserna i anslutning till Pariskommunens utropande 18 mars 1871 
ägnas stort utrymme. Versaillesregeringens och kommunens program återges. 
Utdrag ur Edmond de Goncourts dagbok har vävts in i texten. Boken är över
huvudtaget rik på citat och ögonvittnesintryck. Bildmaterialet i form av 
fotografier, målningar, teckningar m.m. har en mycket framträdande plats 
och bidrar till att levandegöra_skeendet. 

Isaksson, Folke: En revolution en vår : Pariskommunen 1871. - stockhalm : 
Sveriges Radio, 1971. - 36 s. : ill. - (Rubrik-serien : bakgrundsfakta i 
text och bilder till nuets händelser) 

En kortfattad översikt av händelseförloppet under Pariskommunen, dess för
spel och grymma epilog. De främsta kommunarderna presenteras, däribland 
den polske frihetskämpen Dombrowski och Delescluze. Några ögonvittnesskild
ringar kompletterar framställningen. Illustrationerna består delvis av sam
tida fotografier. 

Isaksson, Folke: 72 dagar i Paris : Pariskommunen 1871. - StoclQ1olm 
Norstedt 9 1971~ - 126 Se : ill. - (En PAN-bok) 

En medryckande och lättläst skildring av skeendet under Pariskommunene 
Läget vid 1860-talets slut med världsutställningens glittrande fasad, 

PAN/ 

kriget mot Preussen och kejsardömets fall, den långvariga belägringen av 
Paris samt inbördeskrigets tragiska efterspel tas upp till behandling~ 
Dessutom ges exempel på hur kommunen omnämnts i borgerlig historieskrivning. 

Lissagaray, Prosper: Kommunen 1871 / översättning av Fr. Ster~J~ - Stock
holm : Aurora, 1973e - 529 Se 

Orig:s titel: Histoire de la Commune. 

Författaren som själv var kommunard berättar utförligt om förspelet till 
kommunen, dess strid och nederlag samt det långa efterspelet~ Arbetet med 
verket avslutades 1877• Lissagaray vill ej skönmåla sina egna bröder inom 
Pariskommunen utan har sanningen som ledstjärna. De dramatiska händelserna 
är beskrivna på ett levande sätt. I ett bihang ges källhänvisningar till 
åtskilliga detaljuppgifter-

Malm~ Sven: Pariserkommunen 1871-1931. - Stockholm 
~Se 

Federativ, 1931~ -

Marx, Karl: Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 / med inledning av Fried
rich Engels ; förord: :Bo Gustafsson ; översättning: Ruth :Bohman~ - Stock
holm : Gidlund, 1971e - 231 s~ - (l1arxistiskt bibliotek ; 1) 

Orig:s titel: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850@ 

Det närmaste skeendet efter februarirevolutionen 1848 skildras engagerate 
En lång rad av dåtidens politiska personligheter omtalas och Marx ger luft 
åt sin uppfattning om deras kvaliteter .. I det långa förordet ingår en över
sikt av utvecklingen i Frankrike under den aktuella perioden. Engels~inled
ning daterad 1895 behandlar följdverkningarna av 1848 års revolutionära oro 
i Europa. Anmärkningar och personförteckning innehåller många klargörande 
upplysningare 
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Marx, Karl: Louis Bonapartes 18:e brumaire l översättning: Bertil Wagner. -
Ny utg. - Stockholm : Arbetarkultur, 1971. - 168 s. 

Orig:s titel: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. - Första sven
ska utgå~a 1939. 

Skriften är försedd med en längre inledning av Per-Olov Zennström, där han 
under rubriken "Statskuppen och statens död 11 berör det politiska spel som 
föregick Bonapartes kupp 1851 samt diskuterar bl.a. Marx'statsuppfattning. 
Dessutom ingår författarens förord till andra upplagan och Engels'företal 
till tredje utgåvan. Marx har skapat en verklig stridsskrift mot Bonaparte 
och den klass han representerar. Texten präglas av känsla och indignation 
med skarp kritik mot åtskilliga av Frankrikes kända politiker och statsmän 
vid 1800-talets mitt. Kortare noter ingår fortlöpande. 

~' Karl: Pa~iskommunen l med inledning av Friedrich Engels. - 3e upplo -
Stockholm : Arbetarkultur, 1978. - 114 s. 

Orig:s titel: Der BUrgerkrieg in Frankreich ... - ·Första svenska upplaga i 
denna version 1946. 

Marx'kommentar till händelserna under Pariskommunen våren 1871 tillkom 
innan krutröken bokstavligt tala·t hade hunnit skingras, varför den känne
tecknas av spontanitet och inlevelse .. Den första internationalen kunde räk
na många medlemmar och sympatisörer bland de franska arbetarna med vilka 
Marx sökte upprätthålla kontakten även då inbördeskriget brutit ut., 

Parlskommunen ~ den första socialistiska revolutionen l urval, kommentar 
och efterskrift av Folke Isaksson ; översättning av Roland Adlerberthe -
Stockholm : PANINorstedt, 1971" - 242 s., - (En. PAN-bok) 

Denna samlingsvolym innehåller texter med anknytning till Pariskommunen, 
skrivna av en rad kända socialister, däribland Marx, Engels, Lenin och 
Trotskij., Den i Sverige ganska okände fransmannen Blanqui, som var ett 
klart föredöme för talrika kommunarder, är också representerad i form av 
en kortare text och vissa biografiska data, 

Recouly, Raymond: Kung Päron : Ludvig Filip, fransmännens konung vägen 
till tronen l inledning av Knut Hagberg ; översättning av Märtha Björlanan0 -
Stockholm : Wahlström & Widstrand, ·1931" - 271 s0 

I detta arbete skildras Ludvig Filips växlingsrika liv fram till revolu
tionen i juli 1830 då han uppsteg på tronen@ Intressanta detaljer lämnas 
om hans barndomstid före revolutionen och därvid framskymtar även de övriga 
familjemedlemmarna, inklusive fadern som var den beryktade Philippe Egaliteo 
Sedan Ludvig Filip en kortare period tjänstgjort i revolutionsannen följde 
21 år i 'landsflykt och Recouly berättar om ett flertal resor samt en fyra~ 
årig vistelse i Förenta staterna. Efter Napoleons fall återvände han till 
Frankrike och författaren har infogat några av hertigens dagboksanteckningar 
vid tiden för de hundra dagarna. Det dramatiske, händelseförlopp som före
gick Ludvig Filips tronbestigning ägnas vederbörlig uppmärksamhete 

~j__elm, Alma: Av Bonaparternas ätt a ~ Stockholrn : Schildt, ·1936, ~ 
372 So 

Initierade porträttskisser av några efterföljare till den store korsikanen,. 
Ett avsnitt behandlar Louis Napoleons ansträngningar att tillskamJa sig 
makten i Frankrike, varvid skildringen avslutas med prinsens statskupp 



2 december 1851. "Vi prinsar av blodet" har ägnats Auguste De Morny, son 
till Hortense de Beauharnais och framstående regeringsmedlem under Napo
leon III. I kapitlet om fru Demidoff, alias prinsessan Mathilde, vars far 
var Jerome Bonaparte 9 ingår bl.a. utdrag ur bröderna Goncourts dagbok. 
För övrigt ihågkommes den radikale och socialt medvetne prins Napoleon, 
politiskt aktiv 1848, samt Pierre Bonaparte, betecknad som familjens svarta 
får. Kejsarprinsen Louis'korta levnadsbana sammanfattas likaledes. 

Kj Frankrikes historia 1914-1945 

Bidou, Henry: Slaget om Frankrike : fyra föreläsningar inför Stora Före
läsningssällskapet i Lyon eee 1941 l till svenska av Hjalmar Falk. -
Malmö : Dagens böcker, 1942. - 128 s. - (Världen i krig ; 4) 

Orig:s titel: La bataille .de France. 

Brunius, Celie: Frankrike väntar : intryck från en resa femte krigs
vintern. - Stockholm : Bonnier, 1944• - 203 s. 

Sammanfattning av upplevelserna under en drygt månadslång resa till Frank
rike vintern 1943-44• Intressanta ögonblicksbilder av de mest skilda före
teelser såsom livsmedelsförsörjningen, teaterlivet, klädedräkten, den 
franska kvinnans lott, ett civilt koncentrationsläger, en skrämmande skild
ring av svälten, de besvärligheter som invåna,rna vid Atlantkusten måste 
uthärda, tyskarna,s rekvisi tio:q. av råvaror och färdiga produkter etc. 

Chambrun, Rene de: Jag såg Frankrike falla : skall det resa sig på ny-tt? / 
till svenska av Thorsten Jonsson. - 3~ uppl~.~ - Stockholm ~ Fahlorantz & 
Gumaelius, 194,io - 211 s. : ille - (Små krigsböcker ; 3) 

Orig: s titel g I savr France fall. 

Författaren berättar medryckande om sina erfarenhe·ber i den franska armi§n 
från krigsutbrottet ·1939 till sammanbro·!itet följande sommar~ Efter ett 
inledande kapitel där mobiliseringen återges, skildras förflyttningen till 
Lothringen, Maginotlinjen, samarbetet med engelsmännen, de monotona måna
derna före den ·10 maj 1940 och nederlagets f1.1ll bordan trots enskilda trupp
enheters heroiska insatser~ Orsakerna ·till varför Frankrike förlorade 
kriget summeras, i kombination med reflexioner om framtidene 

Clemenceau, Georges: Segerns storhet och elände l översättning av Axel 
Claeson. - Stockholm : Bonnier, 1930~ - 290 s. : faks. ~ (Dagens ansikte 
böcker i aktuella ämnen) 

Feuchtwa_nger, Lion: Ett oblitt filrankrike / till svenska av Hugo Hulten
berg. - Stockholm : Skoglund, 1943s - 332 s@ 

Orig:s titel: Unholdes Frankreich. -Översättningen utförd från den 
amerikanska upplagan., 

Feuchtvra,nger, judisk flykting från det na,z.istiska Tyskland 9 redovisar 
sina personliga upplevelser i franske, interneringsläger@ Han framstår 
som en skarpsynt och förhållandevis lidelsefri iakttagare® Räddningen 
ur lägret är endast antydd av hänsyn till personer som bistått honorne 
Boken ger snabbporträtt av en lång rad mer eller mindre prominenta 
olycksbröder. 
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Fälttåget i Frankrike 10 maj- 23 juni 1940. - Göteborg 
1940e - (48) Se : illo 

tr. L. Simonson, 

Gaulle, Charles de: Svärdseggen l översättning: Cla~s Gripenberg. -
Stockholm : Raben & Sjögren, 1965. - 133 s. - (Tema) 

Orig:s titel: Le fil de l'epee. - Originalutgåva 1932. 

I denna skrift uppmanas den franska officerskåren att inte slå sig till ro 
med framgångarna i första världskriget, utan trots ogynnsamma yttre för
hållanden alltid sträva framåt och bygga upp den egna karaktären och ledar
egenskaperna. Handlandet bör anpassas efter realiteterna, terrängen, upp
lysningarna om fienden och en ingående kännedom om det instrument som man 
förfogar över. Läsaren får samtidigt en klar bild av de Gaulles målsätt
ning och idealföreställning vad beträffar militärt ledarskap. 

Gårdlund, Torsten: Frankrikes väg : ekonomi och socialpolitik 1918-1938• -
Stockholm Tiden, 1939. - 227 s. ~ (Landsorganisationens skriftserie ; 53) 

En översikt av fransk ekonomi och socialpolitik under mellankrigstiden, 
där situationen vid krigsslutet 1918 först beaktas. Industrin och infla
tionen samt valutakrisen 1924-26 tas bl.a. upp® I ett avsnitt om staten 
och arbetsmarknaden behandlas kollektivav·talen, jämte det direkta infly·tan
de staten utövar på området. Förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare 
före 1936 dryftaso Frankrikes läge i samband med världsdepressionen i 
början på 30-talet analyseras och deflat:ionspolitikens verkningar fastslås? 
varvid beaktas t~ex. inkomstfördelningen och konjunkturen@ Folkfronts
regeringens reformer redovisas, cU:tr:ibland lagen om kollektivavtal och 40-
timmarsveoke,ns genomdrivande., I ·två bilagor ges en not om den franska 
finansförva.1tningen och ministärer ·191 7-39 .. Volymen är :försedd med tal
rika tabeller, löpande notapparat och en kortfattad litteraturförteckning. 

Håkanss~n, Lo: Flykten från Pariso - Stockholm : Bonnier, <194·1~ ~ 205 s" 

Författarinnan berättar i det inledande ka-pitlet om sin verksamhe·t som 
korrespondent i Paris från april 1940 till- Ti'rankrikes sammanbrott två 
månader senare .. Kolleger, parisare i gemen 8amt flyktingar i mängd passe
rar revy och läsaren bibringas deras genuina reaktioner inför den stund
ande katastrofen,: stämningarna i huvuds·taden där flyktingmassorna hel t 
dominerar gatubiiden fångas på ett övertygande sätt. Hon skildrar sedan 
den tågresa hon tillsammans med bl.,as flera utlänningar före·tog till Tours" 
Efter ett kortare uppehåll fortsatte flykten mot Atlantkusten och La 
Rochelle, delvis som fotvandring., Boken är rik på citat. 

Kernan, Thomas: Det erövrade Frankrike l till svenska av Tore Zetterholm., 
Stockholm : Hökerberg, 1942., - 271 s~ 

Orig:s titel: Fr.ance on Berlin time .. 

Den amerikanske journalisten och tidskriftsförläggaren Kernan upplevde 
tyskarnas ockupation av Frankrike 1940 och inleder med att klargöra hur 
systematiskt inkräktarna etablerade sig, övertog styrelsen samt den eko
nomiska ledningen i ockupationszonen. Därefter behandlas olika, huvudsak
ligen ekonomiska och kulturella förhållanden i dåtidens och äldre dagars 
Frankrike., Framställningen präglas av en kritisk hållning gentemot tysk~ 
arna och deras åtgärder, men han är även negativt inställd till läge·t i 
det franska förkrigs samhället., Han uttrycker dock en viss förs·tåels e 
visavi PEitains regim@ 
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Kessel, Joseph: Maquis : sanningen om Frankrikes hemliga arme l från 
franskan av Eva Lundström. - Stockholm : Ljus, 1944. - 248 Bo 

Orig:s titel: L'Armee des ombres. 

Koestler, Arthur: Och vi som älskade Frankrike~ l till svenska av Tore 
Zetterholm. - stockhalm : Tiden, 1942. - 309 s. 

Orig:s titel: Scum of the earth. 

Öppenhjärtig skildring av Koestlers tid i franska interneringsläger, bl.a. 
interiörer från det illa beryktade Le Vernet. Hårda anklagelser riktas 
mot den franska byråkratin och Vichy som tillät att politiska flyktingar 
utlämnades till Gestapo med alla konfidentiella upplysningar om deras 
förflutna. Utöver mängder av negativa intryck ger Koestler även prov på 
den angenäma vardagstillvaro han under bättre tider hade förmånen att 
åtnjuta, Texten har delvis dagboksform. 

Kruuse, Jens: Oradour : berättelsen om hur en fridfull fransk småstad 
utplånades genom krigets vanvett l översättning av Pelle Fritz-Crone. -
Stockholm : Bonnier, 1968. - 180 s. 

Orig:s titel: Som vanvid : Oradour-sur-Glane 10~ juni 1944 - og efter. 

Ett franskt parallellfall till Lidicemassakern behandlas i denna upp
rörande berättelse om mänsklig grymhet och den totalitära maktens hän
synslöshet. Boken lämnar knappast någon oberörd och utgör ytterligare 
ett talande bevis för att historien upprepar sig. Den bygger i stor u·t
sträckning på ögonvittnesskildringar~ Rättegången mot ett fåtal <:w de 
ansvariga tio år senare uppmärksammase 

Jean de: Pe,ris utrymning - ett brott? / översättning från fran
stockhalm : Neutrala inst:U;utet, ·1941, - ·159 s, ~ ill, 

Lap~rre, Dominique: Brinner Paris? 
Dominique Lapierre, Larl7 Collins ; 
Stockholm : Tiden, 1966. - 294 s. 

Orig:s titel: Paris brule-t-il'? 

Adolf Hitler 25 augusti ·1944 / 
översättning av Carola Lakocinski. 
ill, ~. (Tidens bokklubb) 

Ögonvittnesutsagor och dagboksanteckningar har haft väsentlig betydelse 
vid tillkomsten av detta arbete. I korta kapitel beskrivs det dramatiska 
skeendet med utgångspunkt från mer eller mindre kända personers agerande~ 

Lövregren, Gunnar: Paincare och tredje republiken@ - Stockholm : Natur och 
kultur, 1936e - 251 s@ : ille 

Maurois 9 Andre: Frankrikes tragedi l översättning av Elsa Thulin., ~· 
stockhalm : Bonnier, 19416 - 213 s .. 

Orig:s titel: Tragedy in France" 

Denna skrift utarbetades under omedelbart intryck av det franska neder~ 
laget i juni 1940 och är ett vittnesmäl infBr neutral, i fBrsta hand ame
rikansk opinion .. Maurois försöker ingalunda, dölja de politiska och mili
tära missgrepp som ledde till sammanbrottet@ 
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Montigny, Jean: Sanningen om Frankrike : det politiska sammanbrottet 
och nyordningen l till svenska av John Karlzen. - Malmö : Dagens böcker, 
1941. - 144 s. - (Vår nya värld ; 8) 

Orig:s titel: Toute la verite sur un mois dramatique de notre histoire. 

Rathsman, Siri: Vichy förlorar spelet : intima skildringar från det slag
na Frankrike. - Stockholm : Natur och kultur, 1943o - 231 s. : ill. 

Författarinnan ger sin syn på Vichyfrankrike efter att en längre period 
ha arbetat där som journalist. Bilden av en meningslös regering har för 
henne blivit bestående. Den läsare som söker en ingående skildring av 
persongalleri och stämningar i Vichy torde här kunna finna åtskilligt 
värdefullt stoff. 

Saint Exupery, Antoine de: Spaning mot Arras l med inledning av Anders 
Österling ; översättning av Göran Salander. - Stockholm : Bonnier, 1942. -
234 s .. : ill. 

Till grund för översättningen har legat den amerikanska versionen med 
titel: Flight to Arras. 

En berättelse om författarens upplevelser som stridsflygare under det 
tyska anfallet mot Frankrike 1940. Framställningen är personligt hållen 
och präglad av öppenhjärtighet. Han reflekterar över sina kamraters 
reaktion inför krigets krav och tar i beaktande omfattningen av landets 
katastrof, ser flyktingarnas desperation. Ett många gånger poetiskt 
språk och filosofiska tankebanor kring livsåskådningsfrågor är typiska 
inslag. I ett.kapitel behandlas temat Gud, människan och civilisationen. 

Saint Jean, Robert de: Demokrati, smör och kanoner : en fransk medborg
ares dagbok l till svenska av Sonja och Allan Vougt. - Stockholm : Tiden, 
194·1. - 278 s. 

Orig:s titel: Democratie, beurre et canons. 

Dagboksnoteringar av en fransk journalist från perioden september 1939 
till juni 1940. Han har även tjänstgjort på informationsministeriet, 
vilket möjliggör för honom att se sakerna inifrån. Saint Jean uttrycker 
stark kritik mot den franska politiken , diplomatin och militärledningen. 
Han ser det slutliga nederlaget som ett resultat av misstag begångna 
under en lång tidsrymd före 1940. För att belysa den franska demokratins 
grundläggande brist, lämnar han en uppställning över samtliga regeringar 
1870-1940, en era då täta maktskiften var vanligt förekommande. 

Segertåget genom Frankrike. - Stockholm : Neutrala institutet, 1940. -
46 s. : ill. 

Stiernstedt, Marika~ Allvar över Frankrike : intryck från en resa nov.
dec. 1939. - Stockholm : Bonnier, 1940. - 159 s. : ill. 

En initierad skildring av läget i Frankrike kring årsskiftet 1939-40. Ett 
besök vid Maginotlinjen återges sålunda illustrerat med en rad upplysande 
fotografier. situationen bakom fronten tas vidare upp till behandling. 
Kvinnornas uppgifter i samhället och de många flyktingarnas integrering 
utgör andra inslag. Tyska antinazisters verksamhet på fransk botten be
rörs kortfattat. Det dagliga livet under de första krigsmånaderna speglas 
inträngande. 
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Säwe, Willis: När Frankrike besegrades : intryck från kampen, samrnan
brottet och ockupationen. - 6. uppl. - Stockholrn : Filadelfia, 1943. -
157 s. : ill. 

Originalupplaga 1942. 

Säwe var vid krigsutbrottet 1939 verksam som missionspastor i pingstvän
nernas församling i Le Havre. Han berättar om sina och familjens upplevel
ser under den uppslitande tid som följde fram till hemfärden i december 
1940. Säwe lyckas väl fånga den undergångsstämning som rådde i breda folk
lager inför kriget och läsaren får ett klart intryck av upplösningen och 
paniken i juni 1940. Han vittnar även om den hjälpsamhet människorna trots 
olyckorna visade talrika prov på. 

Torell, !sidor: Årsringar öch feberkurvor : fransk horisont efter världs
kriget. - Göteborg : Gumpert, 1939. - 352 s. : ill. 

En krönika om fransk politik och republikens samhällsförhållanden under 
mellankrigstiden. I ka-pitlet "Från Briand till Poincare" behandlas t.ex. 
frågan om det tyska krigsskadeståndet och problemet Ruhr. Vad gäller åren 
1924-28 berörs bl.a. vänsterkarteller, Locarnoavtalen och francens stabi
lisering. Det begynnande 30-talets svåra ekonomiska kris och budgetunder
skott samt den fransk-ryska nonaggressionspakten granskas. Folkfronts
regeringens tid vid statsrodret beskrivs kortfattat och i påfallande nega
tiva ordalag. Framställningen avslutas med utgången av 1936. 

Vinde, Victor: Frankrike efter nederlaget. - 2. uppl. - Stockholrn : Ut
rikesnolitiska institutet, 1941. = 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 
1941:8) 

Originalupplaga samrna år. 

Läget i det besegrade Frankrike efter sammanbrottet 1940 och fram till 
september 1941 redovisas i korthet. Inledningsvis omtalas den av Laval 
rn.fl. iscensatta statskuppen i Bordeaux och vapenstilleståndet. Vidare 
berörs nationalförsamlingen i Vichy, proklarnationen av den Franska staten, 
något som bildar slutpunkt för tredje republiken, brytningen med Stor
britannien efter ett antal incidenter såsom brittisk flottattack mot fran
ska sjöstridskrafter i Oran samt det förvärrade folkförsörjningsläget. 

Vinde, Victor: Det franska sammanbrottet. - Stockholrn 
108 s. 

Bonnier, 1940. -

Boken består av en samling tidningsartiklar publicerade i GHT juli 1940. 
Händelser som skildras är flykten från Paris, den stora folkvandringen mot 
söder och regeringens korta vistelse i Tours. Vinde redogör även för besök 
nära stridszonen vid Loire och ett första ofrivilligt möte med segrarna. 

Vinde, Victor: Det fria Frankrike. - Stockholrn : Utrikespolitiska insti
tutet, 1944• - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1943:9) 

En kortfattad översikt av situationen för "det fria Frankrike" och de av 
general de Gaulle ledda franska styrkorna från juni 1940 till december 
1943• Ämnen som tas upp är bl.a.: de Gaulle och sammanbrottet, samförstånd 
Churchill-de Gaulle, kampen om kolonialväldet, kontakten med hemmafronten, 
den nordafrikanska krisen, bildandet av befrielseutskottet i Alger och den 
republikanska lagstiftningens återinförande. 
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Vinde, Victor: Revolution i Paris : tre kapitel om en kris. - stockhalm 
Bonnier, 1935. - 225 s .. - (Dagens ansikte : böcker i aktuella ämnen) 

Livfull skrift om det politiska läget i Frankrike 1934, varvid Vinde del
vis bygger upp skildringen kring några välkända skandaler och affärer. 
Som det mest karakteristiska för detta .skede betecknar han modlösheten, 
växelvis förhärskande i de olika stridande partierna. Rykten om en före
stående kommunistisk revolution och de fascistinspirerade gruppernas fram
trängande utgör påtagliga ingredienser. 

Vinde, Victor: En stormakts fall. - Stockholm : Bonnier, 1941. - 277 s. 

Vindes arbete speglar perioden från närmast före krigsutbrottet 1939 till 
början av 1941. Paralleller dras mellan situationen innan, under och efter 
sammanbrotten 1870-71 respektive 1940. Det politiska spelet bakom Maginpt
linjens skenbara skydd tas upp och avslöjande inblickar ges i censurens 
inkonsekvens. Krigshändelserna 1940 redovisas ganska översiktligt och i 
anslutning därtill betecknas de Gaulle som en sannspådd profet med tanke 
på huvuddragen i hans militärstrategiska teorier. Vichyregimens s.k. 
nationella revolution granskas .. Kapitlet "Franskt och tyskt" behandlar 
bl.a., fenomenet anpassning och överlöperi i nederlagets kölvatten .. 

Zennström, Per-Olov: Det underjordiska Frankrike : den franska frihets
kampens historia. - Stockholm : Arbetarkultur, 1944• - 36 s. 

Kj Frankrikes historia efter andra världskriget 

Auran, Sven: Den femte franska republiken : föredrag vid Exportförening
ens arsstämma måndagen den 6 april 1959. - Stockholm : Exportföreningen, 
1959. - 23 s. - (Svensk export ; 1959:5:bil.) 

Aur~n, Sven: Livet i Paris. - Stockholm 
il l. 

Natur och kultur, 1945. - 184 s. : 

En initierad och underhållande skildring av livet i Frankrikes huvudstad 
under den känsliga övergångstiden från krig och ockupation till fred. 
Auran berör t.ex. angelägna vardagsproblem som bostadsbristen och livs
medelsförsörjningen. Vidare förekommer ett snabbporträtt av general de 
Gaulle, tankar vid krigsfångarnas återkomst, segerfesten i maj 1945, samt 
en resa till den franska besättningszonen i sydvästra Tyskland och Öster
rike. Ett kapitel har reserverats för redovisning av processen mot mar
skalk Patain., 

Bensa!d, Daniel: Maj 1968, en generalrepetition : ett historiskt dokument 
om den kamp som fortsätter i Frankrike / Daniel Bensa!d, Henri Weber ; 
översättning av Ulla Bergryd och Lars Sjögren. - Mölndal : Partisan, 1969. -
261 s. - (Lilla Partisanserien ; 3) 

Orig:s titel: Mai 1968, une r~petition generale. 

En bred översikt av bakgrund, händelseförlopp och efterspel till majre
volten i Frankrike 1968., studentrörelsens plats och funktion klargörs, med 
särskilt beaktande av vänstergruppernas aktiviteter. Missnöjesvågen i 
fabrikerna beskrivs och i en efterskrift daterad våren 1969 sammanfattas 
erfarenheterna av det dramatiska skeendet. 



Björk, Kaj: Från de Gaulle till de Gaulle. - Stockholm : Tiden, 1965. -
208 s. 

Den politiska utvecklingen i Frankrike från 1945 och framåt behandlas med 
tyngdpunkten lagd på perioden före de Gaulles makttillträde 1958. Svaghet
erna i konstitutionen och socialisternas missgrepp speglas. Leon Blum får 
bilda motpol till de Gaulle. Boken tar även upp relationerna mellan svensk 
socialdemokrati och fransk socialism. 

Danielsson, Bengt: Moruroa, mon amour / Bengt och Marie-Therese Danielsson ; 
förord av Jean-Jacques Servan-Schreiber ; översättning och bearbetning av 
Bengt Danielsson. - Stockholm : Trevi, 1977• - 299 s. 

Orig:s titel: Moruroa, mon amour. 

En av starkt engagemang präglad protestskrift mot de franska atomprov
sprängningarna i Polynesiene Danielsson gör inledningsvis en tillbaka
blick på skeendet under de två århundraden som förflutit sedan engelsmän
nen upptäckte Tahitio Begynnande nationalistiska strömningar strax efter 
andra världskrigets slut belyses. Läsaren får följa spelet bakom kulisserna 
och förberedelsearbetet, inflyttningen av tusentals militärer och tekniker, 
något som snart ledde till konfrontation mellan infödda och fransmän. De 
ekonomiska konsekvenserna av den kraftigt utökade franska närvaron klargörse 
Framställningen kompletteras med en rad utdrag ur brev och tidningar. 

Franska revolutionen maj-juni 1968 / en dokumentation av Philippe Labro ; 
svenskt urval och red.: Sven Frostenson ; översättning av Tony Andersson, ••• -
Stockholm : PAN/Norstedt, 1968. - 183 so - (PAN-express : en PAN-bok) 

Orig:s titel: Ce n'est qu'un debuto 

De Gaulles Frankrike : en mångsidig och perspektivrik översikt över Frank
rikes politiska situation just nu / utg. av Utrikespolitiska institutet. -
Stockholm : Aldus/Bonnier, 1967. - 221 s. - (Aldus aktuellt ; 26) 

Frankrikes allt självständigare politik under 60-talet granskas i ett an
tal fristående uppsatser av olika nordiska bedömare. I centrum står fråge
ställningar såsom syftet och motiven vad gäller de Gaulles handlingssätt. 
Flera områden behandlas, däribland utrikes- och försvarspolitiken, u-lands
hjälpen, de sociala och ekonomiska förhållandena samt utvecklingen från 
parlamentarism till presidentstyre. 

Granqvist, Hans: Femte republikens Frankrike. - Stockholm : Utrikespo
litiska institutet, 1959. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1959:2) 

General de Gaulles comeback i den franska politiken våren 1958 speglas 
efter en kort resurna av fjärde republikens sista år. Algerietkrisen och 
utarbetandet av en ny författning är centrala spörsmål för den tillträdande 
ministären de Gaulle. Presidentens vidgade maktbefogenheter och regeringens 
friare förhållande till nationalförsamlingen framhålles. Vederbörligt ut
rymme ges åt parlamentsvalet 1958, då det nybildade gaullistpartiet skörd
ade betydande framgångar, samt december månads presidentval som visade 
väljarnas orubbade förtroende för de Gaulle. 
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Granqvist, Hans: Frankrike. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 
1953. - 126 s. : ilh - (1950-talets världspolitik) 

Granqvist, Hans: Frankrikes utrikespolitik och Schumannplanene - Stock
holm : Utrikespolitiska institutet, 1951. - 32 s. - (Världspolitikens dags
frågor ; 1951:1) 

Granqvist, Hans: De Gaulles Frankrike. - Stockholm : Bonnier, 1960. - 153 s~ 

Boken innehåller en bakgrundsteckning till de Gaulles maktövertagande 1958 
med utgångspunkt från läget vid krigsslutet 1945• Dessutom skildras hans 
arbete för att lösa Frankrikes svåra problem, varvid konflikten i Algeriet 
analyseras ingående. 

Heurlin, Kaj: Frankrike nu : tradition och förnyelse/ teckningar: Henri 
Samouiloff. - Stockholm : Natur och kultur, 1960. - 181 s. : ill. 

Heurlin söker ge en bild av den snabba utvecklingen i Frankrike under 
efterkrigstiden, speciellt på det ekonomiska området. Den politiska struk
turen skärskådas med blickar bakåt till revolutionens dagar. Andra temata 
är den moderna bostadspolitiken och fransmannens vardag. Ett värdefullt 
illustrationsmaterial speglande olika delar av franskt samhällsliv ingår. 
Bibliografin upptar ett hundratal verk. 

Löfgren, Svante: Parisreporter. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1962. -
238 s. : ill. 

I sin minnesbok om tolv omväxlande år som journalist i den franska hUvu~
staden tar Löfgren upp åtskilliga brännande storpolitiska frågor. Han be
rättar också om besök i Indokina, Algeriet och Franska Västafrika etc. 
Ögonvittnesskildringar av dramatiska episoder förmedlas. Den algeriska 
skådeplatsen ägnas betydande utrymme med historiska återblickar. Robert 
Schumann och europaplanerna uppmärksammas liksom de Gaulles kamp mot inre 
och yttre fiender. 

Majupproret : "anstiftarna talar" l Daniel Cohn-Bendi t, .••• ; CSversättning 
av Per-Olov Zennström .. - Stockholm : Rab~n & Sjögren, 1968 .. - 130 s .. -
(Tema) 

Orig:s titel: La revolte etudiente : les animateurs parlent. 

Intervjuer med några av studentrevoltens ledargestalter bildar huvuddelen 
i denna skrift, som också innehåller ett samtal mellan Daniel Cohn-Bendit 
och Jean-Paul Sartre, förslag till aktionsprogram utarbetat av Frankrikes 
nationella studentförbund samt vissa fakta kring den s.k. 22 marsrörelsen. 
En kronologi över majhändelserna bildar avslutning. Som motvikt till utom
stående bedömares tolkning av skeendet har boken onekligen en roll att 
spela. 

Rieffel, Robert: Frankrike av idag : några fakta, data och episoder samman
ställda l översättning efter det franska manuskriptet av Georg K:son Kjell
berg och Alfred Kremen. - stockholffi: Norstedt, 1945. - 230 s., 

En faktasammanställning om det Frankrike som helt nyligen lösgjorts ur 
ockupationens järngrepp. Då boken avslutats på våren 1945 är det nödvändigt 
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att med senare material korrigera och modifi~ra vissa data, men som läges
översikt kan arbetet fortfarande vara av värde. Landets militära styrkor, 
ekonomiska tillgångar, politiska struktur, de intellektuella och mot
ståndet, ledande franska personligheter samt film och teater berörs. 

Seale, Patrick: Revelutiont : Frankrike 1968 / Patrick Seal e, }1aureen 
Mc Convill ; översättning av Cla~s Gripenberg. - Stockholm : Aldus/Bonnier, 
1968. - 224 s. : ill. - (Aldus aktuellt ;· 38) 

Orig:s titel: Red flag over France. 

Inledningsvis ges en sammanfattning av bakgrunden till studentrevolten, 
varvid politiken i Q,uartier Latin speglas. Oroligheternas utbrott och 
ungdomarnas framgångar i gatustriderna beskrivs. I samband därmed görs 
även en karakteristik av studentsovjeten inom Sorbonne. Den månadslånga 
storstrejken och parlamentariska vänsterns agerande uppmärksammas. För
fattarna betonar vilken kritisk situation de Gaulles regim befann sig i 
vid slutet av maj 1968. Generalens. obestridliga triumf i valen mynnar ut 
i en del slutsatser om revolutionen och de Gaulles politiska ställning. 

Sjöberg, Hans: Frankrike : politik och samhällsutveckling. - Stockholm 
Raben & Sjögren, 1980. - 236 s. , 

Sjöberg presenterar en koncentrerad överblick av de politiska, sociala 
och ekonomiska förhållandena i det moderna Frankrike. Perioden från de 
Gaulles maktövertagande till Giscard d'Estaings presidentur har ägnats 
största intresset. De politiska partierna och ett antal framträdande 
representanter för dessa beskrivs överskådligt. Frankrikes snabba för
vandling till en första rangens industrination berörs och i anslutning 
därtill fastslås den rådande regionala obalansen. Fransmännens förbätt
rade levnadsstandard och de uppenbara inkomstklyftorna samt utrikespoli
tikens inriktning skärskådas. Efter texten följer tabeller över val till 
nationalförsamlingen 1958-78, presidentval 1965-74, folkomröstningar m.m. 

Sjöberg, Hans: Fransk explosion. - Stockholm : Utrikespolitiska insti
tutet, 1968. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1968:9) 

En summering av det dramatiska skeendet i Frankrike våren 1968 med student
revolt, storstrejk och parlamentsval. De Gaulles sociala ideer jämförs 
med verkligheten. Fackföreningsrörelsens splittring och relativa svaghet 
behandlas och slutligen görs ett' försök till analys av händelseförloppet. 
Taheller över valen till nationalförsamlingen 1967 och 1968 samt parti
grupperna i nationalförsamlingen ingår. 

Sjöberg, Hans: Generalens Frankrike. - Stockholm : Utrikespolitiska in
stitutet, 1966. -.32 s. -(Världspolitikens dagsfrågor; 1966:6) 

Häftet ger en expose över den politiska händelseutvecklingen i Frankrike 
under de Gaulles maktutövning från 1958. Utrikes- och försvarsfrågorna 
bildar tyngdpunkten i framställningen. Den franska politiken gentemot NATO 
och EEC var särskilt aktuell vid tiden för skriftens utgivning, vilket 
speglas i texten. Landets och i synnerhet de Gaulles förhållande till 
tredje världen berörs. Tabeller med fakta om folkomröstningarna i femte 
republikens Frankrike, valen till nationalförsamlingen och presidentvalet 
1965 kompletterar. 
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Sjöberg, Hans: Mellan Giscard och Mitterand : fransk politik 1974-1978., -
Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 1978. - 32 s. - (Världspoli
tikens dagsfrågor ; 1978:7) 

Den politiska dragkampen mellan två nästan jämstarka block sammanfattas i 
stora drag. Svårigheterna att bibehålla vänsterunionen inför valen till 
nationalförsam~ingen 1978 skildras och Giscard d'Estaings tämligen mått
fulla reformpolitik summeras., 

Sjöberg,_ Hans: Pompidous Frankrike. - Stockholm : Utrikespolitiska in
stitutet, 1973• - 64 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1973:8-9) 

En resume av det politiska skeendet i Frankrike från Pompidous maktöver
tagande 1969 och fram till sommaren 1973• Jämförelser ur skilda aspekter 
mellan de Gaulles och hans efterträdares ideer och handlande bildar stommen 
i texten .. Såväl politiska som ekonomiska och sociala frågor tas upp .. Dess
utom ingår en kortare litteraturlista samt tabeller över folkomröstningar 
och val 1969-73• 

Thulstrup, Åke: Frankrike efter befrielsen. - Stockholm : Utrikespolitiska 
institutet, 1945., - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1945:5) 

' 
Förhållandena i Frankrike och vägen mot återuppbyggnad under perioden från 
befrielsen t.,o.m. hösten 1945 skisseras kortfattat. Den provisoriska rege
ringen och dess relationer till motståndsrörelsen analyseras. Vidare berörs 
den rättsliga uppgörelsen med samarbetsmännen, författningsfrågan och ut-
rikespolitiken. · 

Vinde, Pierre: Frankrike av idag och i morgon / teckningar av Ann-Mari och 
Torsten Dergentz. - Stockholm : Sveriges Radio, 1960. - 136 s. : ill. 

Vinde, Pierre: Krisen i det franska kolonialväldet. - Stockholm : Utrikes
politiska institutet, 1956. - 32 s. -(Världspolitikens dagsfrågor ; 1956:1) 

De begynnande upplösningstendenserna i det franska kolonialväldet behandlas 
översiktligt och med tonvikten lagd på tiden efter andra världskriget., En 
viktig milstolpe utgjorde konflikten i Indokina, men den franska imperie
krisen började på allvar redan 1945, då Syrien och Libanon med storbritan
nians hjälp bröt sig loss från det franska förmyndarskapet. Frigörelsepro
cessen i Nordafrika ägnas betydande uppmärksamhet. 

Vinde, Victor: De Gaulle och Frankrike .. - Uppsala : Studentfö~eningen 

Verdandi, 1962., - 104 s. - (Verdandidebatt ; 10) 

Vinde lämnar en informativ redogörelse för de Gaulles fyra år vid stats
rodret och uppehåller sig länge på den algeriska fronten, där generalens 
uppenbara kursändring klargörs. Andra väsentliga problem som granskas är 
den nya författningen och de politiska partiernas position i femte re
publikens Frankrike., 

Vinde, Victor: Det nya Frankrike. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 
1947. - 32 s .. - (Världspolitikens dagsfrågor; 1946:10) 

Häftet summerar den politiska situationen i Frankrike från krigsslutet 
till nyåret 1947., Partiväsendet, den nya författningen och förhållandet 
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visavi stormakterna är några av de spörsmål som belyses. Ett viktigt tema 
utgör även den växande politiska oppositionen mot general de Gaulle. Där
utöver omtalas de ekonomiska omvälvningarna, fyraårsplanen och kolonial
väldets framtida avveckling. 

Åhslund, Bengt: Frankrikes kärnvapen : fakta och filosofi. Vad kostar 
kärnvapenförsvaret? l Bengt Åhslund, Kurt Samuelsson. - Stockholm : Ut
rikespolitiska institutet, 1966. - 32 s. - (strategisk bulletin; 1966:5) 

Åhslund redovisar det franska kärnvapenprogrammets innebörd, dess kon
sekvenser för de konventionella stridskrafterna och den bakomliggande 
filosofin. Samuelsson utreder vad Frankrikes kärnvapen kostar, såväl bud
getmässigt som samhällsekonomiskt. Han granskar särskilt huruvida pro
grammets verkställande kan tänkas stöta på avgörande ekonomiska svårighet-
er. En tabell över försvarskostnader 1960-65 ingår. · 

1 algeriska studenters vittnesmål om tortyren i Frankrike l förord av 
Victor Vinde ; översättning av Lillemor Wachtmeister. -Malmö : Cavefors, 
1959 .. - 55 s. 

Orig:s titel: La gangr~me. 

En skakande samling dokument om tortyr och övergrepp som medlemmar av den 
franska säkerhetspolisen gjort sig skyldiga till. skriften klargör för 
läsaren vilken stämning och mentalitet den algeriska smältdegeln kunde 
resultera i. För alla som önskar få en helhetsbild av den nordafrikanska 
konfliktens följdverkningar torde dessa vittnesmål vara värda att begrunda. 
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Koc Bortre Indiens historia 

Granqvist, Hans: Indokina i världspolitiken. - Stockholm : Utrikes
politiska institutet, 1954• - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 
1954:6) 

Mot bakgrund av det pågående kriget i Indokina gör Granqvist en översikt 
av områdets betydelse i det storpolitiska spelet. Förenta staternas 
intresse för Indokinas politiska förhållanden var livligt redan vid 
denna tid, något som klart betonas. Det kinesiska och sovjetiska in
flytandet över befrielserörelsen i Vietnam berörs likaledes. National
ismen ställs i relation till kommunismen. 

Kobylinski, Hanna: Problemet Indokina. - Stockholm : Utrikespolitiska 
institutet, 1951. - 32 s .... (Världspolitikens dagsfrågor; 1951:2) 

Situationen i Indokina från tiden för andra världskriget till utgången 
av 1950 granskas ur skilda aspekter. Inledningsvis ges några geogra
fiska och historiska data samt en summering av krigsårens händelsare 
Vidare redovisas de västallierades maktövertagande vid den japanska 
kapitulationen 1945, Franska Unionen och det indokinesiska motståndet 
mot att införlivas i denna. Ho Chi-minh och Vietminh presenteras, 
varvid läsaren får ett begrepp om rörelsens tillkomsthistoria. 

Pirey, Philippe de: Kamrat in i helvetet l översättning av Ebba Hell
bom. - Ny utg. - Stookholm : Tiden, 1959· - 191 s. - (~empusserien ; 2) 

Orig:s titel: Operation Gachis. 

En brutalt naturalistisk och avslöjande skildring från Franska Indokina. 
Författaren tog 19 år gammal värvning i Koloniala fallskärmsförbanden 
och orsaken var äventyrslystnad, enligt hans egen utsago. Till grund 
för texten ligger hans dagliga anteckningar och han framhåller att 
datumangivelser, platser och episoder är strikt autentiska. Boken är 
ett upprörande vittnesbörd om krigets grymma meningslöshet. 

Roy, Jules: Det gröna infernot : slaget om Dien Bien Phu l utg. i sam
arbete med Militärlitteraturföreningen ; översättning: Claes Gripenberg. -
Stockholm : Rab~n & Sjögren, 1964. - 405 s. : ill. 

Orig:s titel: La bataille de Dien Bien Phu. 

Detta mycket grundliga dokument över det avgörande händelseförloppet i 
Indokinakriget baseras i stor utsträckning på ögonvittnesskildringar 
som lämnats i samband med Roys intervjuer. Resultatet har blivit en 
spännande kronologisk berättelse från maj 1953 till eld upphör B maj 
1954. I slutkapitlet sammanfattar han verkningarna av det frsnska neder
laget, utreder an~varsfrågan och redogör för ett besök i Nordvietnam. 
En utförlig bilaga ger hela skeendet i ett nötskal, diverse uppgifter 
om styrkeförhållanden, tabeller över förluster på ömse sidor samt en 
beskrivning av vapen, materiel och teknik. Dessutom ingår omdömen och 
uttalanden från några nyckelpersoner, jämte personupplysningar om ett 
antal deltagare i slaget. 
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Kp Afrikas historia 

Alleg, Henri: Tortyreno En seger / Henri Alleg, Jean-Paul Sartre ; auktori
serad översättning från franskan. - Stockholm Arena, 1958. - 128 s. 

Orig:s titlar: La questione Une victoire. 

Den förre algeriske tidningsdirektören Henri Alleg berättar i ett ur fäng
elset utsmugglat manuskript om den tortyr han utsatts för efter att ha 
häktats av fallskärmsjägare. Jean-Paul Sartres bidrag är en indignerad 
protest mot övergreppen i Algeriet. Skriften väckte ett väldigt uppseende 
och ansågs av myndigheterna vara så kontroversiell att den beslagtogs. 

Beauvoir, Simone de: Djamila Boupacha / Simone de Beauvoir, Gisele Halimi ; 
vittnesmål av Henri Alleg 9 eee ; översättning av Suzanne Öhmane - Stock
holm : Aldus/Bonnier, 1962. - 180 s. : ille - (Aldus aktuellt ; 7) 

Orig:s titel: Djamila Boupachae 

Djamila Boupacha, en kvinnlig· FLN-medlem, får här utgöra ett skakande 
exempel på den omänskliga behandling som tusentals människor drabbades av 
under kriget i Algeriet. Hennes fall blev kän·t tack vare ingripande av ad
vokaten Gisele Halimi och hon kunde påräkna stöd från Simone de Beauvoir. 
I ett tillägg avger en rad kända kulturpersonligheter sina vittnesmåle 

Davezies 9 Robert: Fronten / översättning: Gun och Nils Ae Bengtsson* -
Malmö ~ Cavefors, '1960,. - 142 s .. 

Orig:s titel: Le front@ 

Flyktingar från Algeriet redogör för sina skiftande erfarenheter,. Aktiva 
gerillakämpar 9 kvinnor, barn och politiska ledare i FLN bidrar till att 
vidga kunskaperna om konfliktens bakomliggande orsakare Davezies var 
bland de första fransmän som i litterär form klarlade krigets rätta samman
hang,. 

Granqvist, Hans~ Algeriet och de Gaulle. - Stockholm g Utrikespolitiska 
institutet, 1960. - 32 s~ - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1960:8) 

En kortfattad översikt av den algeriska politiken under de Gaulles makt
utövning från maj 1958 till våren 1960. Granqvist redovisar generalens 
första åtgärder i Algeriet och de försiktiga reformer som föreslogse De 
Gaulles deklaration i september 1959 om det algeriska folkets rätt att 
självt bestämma sin framtid tas ''uppe Reaktionen inom och utom Frankrike 
skärskådas, varvid de snabbt växande extremiströrelserna berörs. Armens 
organisation, politisering och psykologiska aktioner bland den algeriska 

· civilbefolkning omtalas. Slutligen kommenteras de Gaulles radiotal i juni 
·1960, där FLN erbjuds vapenvila på i stort sett jämställd fot, rätt att 
delta i fria val samt bedriva propaganda inför dessa., 

Gran3vist, Hans: Franska Nordafrika. - Stockholm : Utrikespolitiska insti
tutet, 1952. - 32 so - (Världspolitikens dagsfrågor ; '1952:7) 

I häftet sammanfattas den franska kolonialpolitikens allmänna situation 
efter andra världskriget och Frankrikes delvis skilda attityd gentemot 
Algeriet, Marocko och Tunisien. Vissa historiska data om kolonialväldets 
uppbyggnad lämnas och termerna assimilation respektive association för
klaras. Särdrag för de olika nordafrikanska staterna presenteras med beak
tande av deras varierande bakgrund. 
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Granqvist, Hans: Krisen i Algeriet., - Stockholm : Utrikespolitiska insti ... 
tutet, 1957 .. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1957:6) · 

En summering av den algeriska problematiken med tyngdpunkten lagd på efter
krigstiden och det allt häftigare inbördeskriget fram till juni 1957 .. 
Inledningsvis skildras konfliktens uppkomst och demografiska faktorer 1 så
som den kraftiga folkökningen samt arbetslöshetens höga nivå. Färsärj
ningsproblemet och franska motiv att färsvara sin ställning i Algeriet 
granskas .. Krisens återverkningar på Frankrikes utrikespolitik och rela
tioner till bl@a~ övriga nordafrikanska länder analyseras. 

Johannesson, Gästa: Afrikas omgestaltningo - Stockholm : Utrikespolitiska 
institutet, 1960., - 64 s .. - (Världspolitikens dagsfrågor; 1960:3-4) 

Häftet behandlar de europeiska kolonierna i Afrika och deras frigörelse
process .. Franska Västafrika, Somaliland, Ekvatorialafrika, Madagaskar, 
franska förvaltarskapsområden och Guinea ingår., Framställningen är lämplig 
som en snabb introduktion till studium av Afrikas självständighetskamp 
kring 1960e I en tabell anges de olika områdenas ytvidd, folkmängd och an
delen europeisk befolkning .. 

Johnson, Paul~ Suezkriget / översättning av Leif Björk., - Stockholm 
Tiden, 1957o - 147 s~ 

Orig: s t i ·t el: The Suez vrar" 

Bakg:eunden. 'Gill det fransk-brittiska mil i tära ingripandet i Egypten 1956 
belyses ur specifikt fransk synvinkel i kapitlet "Vildhjärnorna i Paris"e 
Vidare redovisas det komplicera.de diplomatiska spelet med sidoblickar på 
de marockanska och algeriska oroshärdarna .. Själva krigshändelserna samman
fattas tämligen kortfattate Världskrisen på,hösten 1956 skärskådas och de 
politiska samt ekonomiska verkningarna av Suezkriget berörs, med reser
vation :föx• att de vid manuskripte·~s färdigställande ej till fullo' kunde 
överblickase 

Loren·ts, Yngve g Suezkanal-konflikt en., - Stockholm : Utrikespol i t i ska in
r:riTtutet., 1956~- 32 sd- (Världspoli-tikens dagsfrågor; 1956:10) 

En kort översikt av problemet Suezkanalen med historisk tillbakablick"' 
'l956 års händelser som mynnade ut i det brittisk-franska militära engage
manget surruneras~ Häftet är daterat november ·1956 ooh Lorents kan därför 
inte redogöra för resultatet av interventionen. 

Moorehead 9 Alam Den blå Nilen / översättning av Hans Granqvist,. - Stock
holm : Forum, 1963. - 255 s@ : ill. 

Orig:s titel: The blue Nile. 

Andra avdelningen behandlar fransmännens gästspel under Bonapartes expe~ 
dition 1798-99~ Bakgrunden till detta vågspel tecknas och förberedelserna 
ger en uppfattning om företagets omfattning. Skildringen av striderna 
visar att civilbefolkningen drabbades hårt. I tredje avsnittet tar Moore
head upp slutet på det franska äventyret i Eg"Jptena 

· ...... · 
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landet i brännpunkten. - Stockholm Tiden, 1962 .. -

Förutom en geografisk överblick ger Ohlmarks en presentation av Algeriets 
historia i koncentrat. Han berör också landets elva folkslag samt den 
gammalalgeriska religionen och folktron. Den franska perioden från 1830 
upptar mer än hälften av det historiska avsnittet. Boken fullbordades i 
juni 1962 strax före den franska folkomröstningen i Algeriet då OAS'terror
hot var påtagligt. 

Petersen, Jörgen Eo: Det nya Afrika l översättning: Karl Otto Zamore. -
Stockholm : KronosiTiden, 1962. - 205 s. : kart .. - (Kronosböckerna) 

Orig:s titel: Det nye Afrika. 

En koncentrerad land- och områdesindelad faktabetonad översikt av den po
litiska situationen i Af:dka omkring 1960., skriften är avsedd som en in
troduktion till afrikanska studier. Den Franska Gemenskapens utveckling 
och snabba söndring uppmärksammas. Efter en författningsändring i juni 
1960 fick denna sammanslutning närmast en status motsvarande de tidigare 
brittiska koloniernas .. 

Roy, Jules: Kriget i Algeriet l översättning av Malou Höjer. - Stockholm 
Norstedt, 1961. - 182 s .. 

Orig:s titel: La guerre_d'Algerie. 

Jules Roy, förutvarande överste i franska armen, redovisar sina intryck 
från inbördeskrigets Algeriet. Född och uppvuxen i landet känner han re
spekt och förståelse för båda parter. De bilder ur verkligheten läsaren 
får ta del av förefaller bära äkthetens prägel. Såväl den europeiska be
folkningens som de ursprungliga algeriernas ståndpunkter speglas på ett 
övertygande sätt. Roys balanserade synpunkter har också bidragit till att 
boken blivit livligt efterfrågad långt utanför Frankrikes gränser. 

Servan-Schreiber, Jean-Jacques: Löjtnant i Algeriet l till svenska av 
Svante Löfgren., - Stockholm: Natur och-kultur, 1958 .. - 233 s. 

Orig:s titel: Lieutenant en Algerie. 

Vinde, Pierre: Algeriets frihet och Frankrikes framtid .. - Stockholm 
Pogo, 1958 .. - 15 s. 

Vinde, Victor: Revolution i Algeriet .. - Stockholm : Bonnier, 1958 .. - 181 s'o 

Vinde tecknar bakgrunden till den dramatiska utvecklingen i Algeriet och 
söker ge svar på frågor om algeriernas ursprung, geografiska bundenhet 
och dagliga liv .. Han klargör även vad den franska kolonialmakten byggt upp, 
inte minst organisatoriskt. Nationellt uppvaknande, den medeltida samhälls
strukturens fall, urbaniseringen och den därav följande förslumningen anges 
som viktiga orsaker till det aktuella händel~eförloppet. Skriften komplet
teras med en kommenterad litteraturförtecknings 

Öste, Sven: Rebellerna .. - Stockholm : Norstedt, 1958. - 237 s. : ill., 

Journalisten Sven Öste levde under en tid sommaren 1957 tillsammans med 
ett kompani algeriska gerillasoldater. Han bygger upp sin redogörelse uti
från ett antal porträtt av enskilda människor, varvid en rad olika kate-
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gorier finns representerade. Bakgrunden till konflikten tecknas i stora 
drag. I det avslutande kapitlet speglas varierande franska synpunkter på 
den algeriska krisen. Öste har till övervägande delen själv ombesörjt 
bildmaterialet, som utgör ett värdefullt komplement. 

Ls Biografiska samlingar 

Brantome, Pierre de Bourdeille, abbe de: Högförnäma damer / översättning 
av Holger Petersen Dyggve. - Stockholm : Almqvist & Wiksell/Geber, 1954a -
411 s. : ill. 

Orig:s titel: Les vies des dames illustres. 

Abbe de Brantome, f.d. krigare och hovman, men efter en olyckshändelse 
förlamad, berättar i denna samlingsvolym om en lång rad furstinnor och 
andra förnäma damer med anknytning till det senare 1500-talets Frankrike.· 
Katarina av Medici har exempelvis ägnats ett femtiotal sidor. Brantorne 
kände de flesta damerna personligen och kunde i övrigt vanligen stödja 
sig·på säkra källor. Dessutom ger han intressanta kulturhistoriska in
blickar i ett växlingsrikt tidevarvo 

Olsson, Jan Olof: Generaler och likställda~ • Ny utg. - Stockholm 
Bonnier, 1973. - 256 s .. : ill, - (Aldusserien) 

Originalutgåva 1970o 

Aldus/ 

Ur innehållet kan nämnas det långa kapitlet "Vittne till katastrofer", 
där general Spears, 1'mannen som slet med sig de Gaulle från Frankrike 
1940 och därmed ändrade världshistorien", presenterasa Hans möten med 
andra kända franska gestalter, såsom Petain, redovisas också. Några av 
Napoleons tappra kämpar har beretts plats .. E·tt fingerat samtal mellan 
författaren och kejsarens marskalk Marmont, vilken frispråkigt skildrar 
sin samtid och stridskamraterna, bildar avslutning. 

Riddar Blåskägg och·M-annen med järnmasken ~ legendariska gestalter i 
historien / en antologi sammanställd av Jan Broberge - Göteborg : Zinder
man, 1973 .. - 154 s@ : ille 

Den skräckinjagande riddar Blåskägg och hans motsvarighet i sinnevärlden, 
1400-talsmarskalken GUles de Reds har få t t bidra med spä~nnande stoff 
till antologin$ Legendep. .. om den mystiske mannen med järnmasken i Ludvig 
XIV:s Frankrike har hatt· förmågan att fängsla ständigt nya generationer 
och här redogörs för en del av spekulationerna angående hans identitet" 

Simson, Gerhard: De kämpade för rätten / till svenska. av Ilse Birnbaum 
under medverkan av författarene - stockhalm ~ Natur och kultur, 1957. -
261 s. 

Orig:s titel: FUnf Kämpfer fur GerechtigkeitQ 

Fem män från skilda nationer och representerande olika världsåskådningar 
porträtteras, bland dem den franske överstelöjtnanten Georges Picquart, 
som osjälviskt kämpade för Dreyfus"rehabilitering och erhållit epitetet 
raspsykosens besegrare., Simson lämnar fakta om Dreyfusprocessen, klargör 
vilka förföljelser Picquart råkade ut för i sin kamp mot domen ~oh tar 
upp Zolas intervention i fallet., Läsaren får en god uppfattning om de 
närmast fanatiska känsloutbrott affären åstadkom i vida kretsar., 
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Lz Biografier över särskilda personer 

Anne f/Iarie touise av Orleans ============================ 
Steegmuller, Francis: Den rika prinsessan : "La grande mådemoiselle" : 
kärlek och intrigspel i solkonungens Frankrike l översättning: Henrik 
Nanne. - Stockholm : \vahlström & \ITidstrand, 1957 • - 283 s. 

Orig:s titel: The grand mademoiselle. 

Ett märkligt levnadsöde i 1600-talets Frankrike presenteras här för efter
världen. I egenskap av Ludvig XIV:s kusin och fullblodsbourbon tog hon 
aktiv del i de komplicerade politiska intrigerna under den s .. k. fronden .. 
Boken bidrar till att kasta ljus över förhållandena vid solkungens hov. 
Åtskilliga av denna eras ledande franska gestalter figurerar i något sam
manhang. Vidare omtalas ett möte med drottning Kristina. Vederbörligt ut
rymme har ägnats den rika prinsessans kärleksaffärer. 

A uren ----------
Auren, Sven: Eld upphör : minnen 1942-1945• - Stockholm 
vlidstrand' 197 4. - 177 s .. 

Wahlström & 

Från mars 1945 blev Auren åter korrespondent i Paris och han berättar om 
sina upplevelser i den pånyttfödda huvudstadeno Detaljer ur vardagslivet 
förmedlas på ett lättillgängligt sätt. Den besvärliga livsmedelssituationen 
och behandlingen av kollaboratörer med varierande skuldbörda är ett par 
ämnen som tas upp. Hah hade t.ex. att bevaka rättegångarna mot marskalk 
P~tain och Pierre Laval .. Ett remarkabelt inslag i den parisiska gatubilden 
sommaren 1945 var krigsfångarnas återkomst och Auren ger en uppfattning 
om stämningarna. Glimtar från det nya nöjes- och författarkvarteret Saint
Germain-des-Pres antyder att vägen till det normala livet i Paris har an
trätts. 

A uren ----------
Auren, Sven: Också ett liv : en journalists minnen 1932-1942. - stockhalm 
Wahlström & Widstrand, 1973 .. - 210 s. 

Inledningsvis berör Auren studentåren i Frankrike, där han gjorde sin 
journalistiska debute Hösten 1939 var han en tid stationerad i Paris och 
som "krigskorrespondent utan krig" tecknar han en bild av läget i huvud
staden. Hösten 1940 arrangerade tyskarna en resa till Frankrike för svenska 
journalister, varvidAuren deltog. Från Paris'horisont beskriver han in
trängande folkets reaktion inför ockupationen, människornas glädjelöshet, 
förakt och likgiltighet gentemot tyskarna. 

Beauharnais -----------------------
Beauharnais, Hartense de: I skuggan av Napoleon : drottning Hartense Bo
napartes minnen l utgivna av prins Napoleon Bonaparte ; översättning i 
sammandrag av Elisabeth v.Jaern Bugge. - Stockholm : Wahlström & ,,.Jidstrand, 
1930. - 327 s. 

Kejsarinnan Josephines dotters memoarer präglas helt naturligt av närheten 
till Napoleon. Efter äktenskap med dennes bror Louis blev hon under kej
sarens storhetstid holländsk drottning, dock en kortvarig upphöjelse. 
Levnadsskildringen slutar i och med att Hartense går i landsflykt sedan 
Napoleon för andra gången abdikerat 1815. 
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~~~~~~~~~' Letizia 
Stirling, Monica: Letizia : Napoleons moder l översättning av Claäs 
Gripenberg. - stockhalm Bonnier, 1962. - 263 s. : ill. 

Orig:s titel: A pride of lions : a portrait of Napoleon's mother. 

Ett fängslande porträtt av Letizia, familjen Bonapartes överhuvud,. För
fattarinnan har till grund för framställningen delvis haft ett stort, 
tidigare outnyttjat material på franska ambassaden i Rom. Alla citerade 
fakta stöder sig på skriftliga dokuments Letizias släktförhållanden klar
görs och läsaren får följa hennes växlingsrika ungdom, då Korsika var 
skådeplatsen för upprepade stridigheter. Texten är genomgående lättfatt
lig och kompletterad med åtskilliga citat samt brevutdrag. En släkttavla 
och litteraturförteckning omfattande mer än 100 verk har tillfogats. 

· .· · . ~~!!.!~']~~!.:!!2: ,. f'Paul in e ---------.. •:. 

Dixon, Pieiison: Pauline : Napoleons älsklingssyster l översättning av 
Harald Bohrn .. ..,. Stockholm : Norstedt, 1965. - 255 s., 

Orig:s titel: Pauline : Napoleon's favourite aister. 

Biografin är sk:r.'iven av Storbritanniens förutvarande ambassadör i Paris, 
vars residens fordom var Paulines ·bostad. Systerns lojalitet mot Napoleon 
stod livet igenom utom allt tvivel, även om hon beskrivs som likgiltig· 
för politik,. Det framgår tydligt med vilken beslutsamhet den äldre brodern 
sökte styra Paulines livsföring,. Han arrangerade sålunda hennes första 
äktenskap och hon föl j de sin make genera,1 Leelera till Haiti., där hon 
inom kort blev änka" Dixon behandlar åskådligt hennes brådstörtade gifter
mål :med prins Camillo BorgheseQ I verket förekommer även en hel del all
mänp~litiska data. Det konstateras att Pauline ansträngde sig för att få 
Napoleon förflyttad från det ohälsosamma S:t Helena,. Boken är försedd med 
ett bihang, där Dixon berättar om ambassadbyggnaden. 

Clemenceau ========== 
Martet, Jean: Clemenceaus tystnad l bemyndigad översättning från original= 
språket av Gunnar Löwegrene - Malmö ; Framtiden, ·1930., - 273 s. 

Desideria 
~--====== 
Girod de l~Ain, Gabriel: D~siree ~ernadotte / översättning av Harald 
Bohrn., - Stockholm : Norstedt, i960., - 341 s., 2 ill., 

Orig:s titel: Desiree Clary : d'apres sa correspondance inedite avec 
Bonaparte, Bernadotte et sa famille. 

Detta arbete om Desirae Clary, sedermera drottning Desideria av Sverige, 
baseras på hennes egen brevväxling som var av betydande proportioner., 
Genom att författaren haft tillgång till Bernadotteska familjearkivet har 
han fått möjlighet att publicera en lång rad tidigare okända brev" Ett 
intressant avsnitt är skildringen av romansen mellan Desirae och Napoleon 
Bonaparte. Karaktärsdrag som klart framgår är hennes naturliga godhet 
och starka känsla för familjen. Som komplement tillfogas bilagor i form 
av ett litterärt försök signerat Napoleon och officiella dokument jämte 
en uppställning över familjen Olarys ättlingarD Dessutom ingår en inne
hållsrik notapparat. 
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~~~~!~~ 
Dreyfus, Alfred: Dreyfusaffären / Alfred, Lucie och Pierre Dreyfus ; 
till svenska av Hans Langlet. - stockhalm : Hökerberg, 1938. - 368 s. 
il l. 

Orig:s titel: Capitaine Alfred Dreyfus : souvenirs et correspondance 
publies par son fils. 

~=Ba~~~ 
Breitner, Erhard: Madame Du Barry / översättning från tyska av Monica 
Wasastjerna,. - Stockholm : Fritze, 1939. - 317 s. : ill. 

En fyllig biografi ägnad Ludvig XV:s ryktbara mätress madame Du Barry, 
som slutligen under skräckväldets dagar på schavotten med sitt liv fick 
plikta fö:p sin r9jal.ism. Läsaren kan följa hennes väg från samhällets 
botten via en åttaårig. vistelse i ett nunnekloster och mötet med greve 
Jean Du Barry till den ~vindlande upphöjelse ställningen som kungens 
favorit innebar. Efter revolutionens utbrott deltog hon flitlgt i roja
listiska konspirationer. Texten är präglad av detaljrikedom och illust
rerad med en mängd citat. 

~§~g 
Frischauer, Paul: Prins Eugen / översättning av Karl Fägersten. - stock
halm : Bonnier, 1934• - 229 s. : ill,. 

Orig:s titel: Prinz Eugen. 

I denna minnesteckning över en av spanska tronföljdskrigets ryktbaraste 
fältherrar uppehåller sig författaren länge vid Eugens franska bakgrund 
som son till en av Ludvig XIV:s förutvarande väninnor. Barndomsåren på 
slottet Soissons och ungdomstiden redovisas rätt grundligt, varvid·åt
skilliga avslöjande upplysningar ges om det dåtida hovlivet. Hans planer 
på en militär karriär omintetgjordes genom kungens kallsinnighet och 
han lämnade därför Frankrike 1683. Inom kort kunde Eugen ansluta sig 
till den kejserliga österrikiska armen och han kämpade under 1700-talets 
första decennium mot sitt forria hemland i samarbete med bl,.a. hertigen 
av Marlborough. 

Eugen i e ======= 
Aubry, Octave: Kejsarinnan Eugenie /-översättning av Greta Åkerhielm. -
Stockholm· : Skoglund, 1938o - 509 So : ill., 

Orig:s titel: L'Imperatrice Eugenie .. 

Med sedvanlig grundlighet beskriver Aubry detta sällsamma levnadslopp, 
rikt på såväl storslagenhet som tragik,. Skriften är genomgående detalj
rik och citat förekommer ofta. Aubry har strikt hållit sig till auten
tiska händelser och poängterar sin avsikt att ge en så äkta bild av Eu
genie som möjligt. Privata källor har varit betydelsefulla vid verkets 
tillkomst .. 

Fouche -----------
Forssell, Nils: Fouche., - Stockholm 

Originalupplaga 1925. 
Norstedt, 19696 - 184 se 

Framställning~n bygger på ett omfattande forskningsarbete och vittnar 
om en delvis annorlunda syn på Napoleons beryktade polisminister. Hans 
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ideologiska bakgrund belyses. Efter en kortare lärarbana inträdd~ han på 
den politiska scenen i·början av 1790-talet. Under skräckväldet är hans 
inställning till Robespierre en intressant fråga. · 

Fouche ====== 
Zweig, Stefan: Fouche, hertig d'Otrante : en politikers porträtt / över
sättning från tyskan av Hugo Hultenberg. -Ny utg. - Stockholm : Skoglund, 
1948. - 318 s. 

Första svenska utgåva 1930. 

Gaulle ==== 
Backlund, Leif: Charles de Gaulle. - Malmö 
ill. - (Profilen ; 8) 

Forsberg, 1967. - 167 s. 

Detta är ingen traditionell biografi, utan syftet har varit att presen
tera och k~argöra de Gaulles utrikespolitiska ideer. Tre grundpelare fram
hålls: uppbyggandet av det franska kärnvapnet, avståndstagande till USA:s 
hegemoni inom Atlantpakten samt ett återförenat och självständigt Europa, 
från Atlanten till Ural. Andra delen tar upp den ekonomiska sidan av de 
Gaulles strategi. Frankrikes ändrade kurs vad gäller förbindelserna med 
tredje världen och det stundom något problematiska·förhållandet till 
Förenta Nationerna granskase 

Gaulle ====== 
Gaulle, Charles de: Befri~lsen : krigsminnen 
till svenska av Nils Kjellström. - Stockholm 
368 s .. 

Orig:s titel: Le salut 1944-1946. 

l inledning av Yngve Lorents ; 
Natur och kultur, 1960e -

Sista delen av de Gaulles krigsminnen täcker in perioden från augusti 1944 
till hans avgång som regeringschef i januari 1946. Inledningen signerad 
Yngve Lorents ger en sammanfattning av den tidigare utgivna memoarvolymen. 
De ·Gaulles tankar och bevekelsegrunder inför den rättsliga uppgörelsen 
med vichymännen delges läsaren på ett öppenhjärtigt sätt.. I övrigt redo
visas bleaa de franska insatserna i slutstriden mot Tyskland och de be
gynnande slitningarna mellan västmakterna och Sovjetunionen. Dessutom in
går ett antal dokument tillkomna vid generalens möten med Churchill och 
Stalin hösten 1944. 

Gaulle -=----------
Gaulle, Charles de: Ge inte upp!.: krigsminnen 1940-42 l översättning av 
Åke Thulstrup., - Stockholm : Bonnier, 1955. - 281 s .. 

Orig:s titel: L'appel 1940-1942 .. 

Efter några inledande sidor om sin uppväxttid redogör de Gaulle för sina 
misslyckade försök att övertyga de makthavande om det uppenbara behovet 
av en moderniserad militär utrustning. Särskilt poängteras pansarvapnets 
stora tynga och genomslagskraft., Hans deltagande i skilda operationer 
under våren 1940 omtalas, men huvuddelen av memoarerna behandlar de Gaulles 
engagemang sedan han för världen meddelat sin avsikt att fortsätta kampen., 
Insatserna i Afrika och Främre Orienten ägnas betydande uppmärksamhet. 
I ett kapitel tas motståndsrörelsen inom Frankrike upp. De svårigheter 
de Gaulle måste övervinna för att skapa en slagkraftig fransk militär 
organisation framgår med all tydlighet., 
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~~g~~~ 
Gaulle, Charles de: Memoarer i hoppets tecken : 1958-1962 : förnyelsen l 
svensk översättning av Kjell Strömberg. - Stockholm : Bonnier, 1971. -
290 s. 

Orig:s titel: Memoires d'espoir : le renouveau 1958-1962. 

Fyra händelserika år i Frankrikes moderna historia skildras och analys
eras av dramats obestridlige huvudaktör. De Gaulle tillbakavisar påståen
dena att han skulle ha startat en komplott för att gripa makten i maj 1958. 
Han redogör sedan för de stora linjerna i sin politik med viktiga av
göranden som den franska avkolonialiseringen i Afrika, fredens återstäl
lande i Algeriet kombinerat med landets självständighet, de protesterande 
generalernas uppror, OAs-terrorn och dess bekämpande, attentatet mot de 
Gaulle i Petit Clamart och kampen för rättssamhället samt författnings
reformen. På utrikespolitikens område bidrog han verksamt till försoningen 
med Västtyskland, avspänningen gentemot öststaterna, frigörelsen från NATO 
och förde förhandlingar om storbritanniensrelationer till europamarknaden. 

Gaulle -----------
Hagstrand, Yngve: Charles de Gaulle. - Gislaved 
75 s .. 

Svensk skolmusik, 1959. -

Denna kortfattade biografi behandlar främst de Gaulles verksamhet under 
andra världskriget efter hans berömda tal i London 18 juni 1940. En del 
data ges emellertid även om hans tidigare levnad, inte minst uppmärk
sammas de Gaulles moderna militärstrategiska ideer, bl.a. uttryckta i 
hans författarskap. En delvis kommenterad litteraturförteckning med ett 
50-tal verk har tillfogats. 

Gaulle ====== 
Mauriac, Claude: Den okände de Gaulle l översättning: Erland Rådberg. -
Stockholm : Askild & Kärnekull, 1971. - 252 s. 

Orig:s titel: Un autre de Gaulle. 

I dagboksform skildrar de Gaulles privatsekreterare under en lång följd 
av år generalens agerande och ståndpunktstagande till många frågor av stor 
spännvidd från dagarna för Paris'befrielse i augusti 1944 fram till 1948. 
Anteckningarna förefaller ofta spontana och nedskrivna medan händelserna 
var i färskt minne. Månaderna före krigsslutet har ägnats nästan halva 
boken. Trots att Claude Mauriac inte försöker dölja sin beundran inför 
de Gaulle, är han hell:er inte sen att markera andra åsikter vid flera 
tillfällen. Drastiska formuleringar och ett rättframt språk var ej gene
ralen främmande, vilket också här dokumenteras. 

Gaulle 
===== 
Mauriac, Fran9ois: De Gaulle l översättning av Cla~s Gripenberg. -
Stockholm : Tiden, 1965. - 239 s. 

Orig:s titel: De Gaulle. 

Nobelpristagaren Mauriac tecknar ett av personligt engagemang präglat 
porträtt och belyser sina tankegångar med en rad centrala uttalanden av 
generalen. Efterkrigstiden har fått en framträdande plats och i synnerhet 
granskas det algeriska problemet ur skilda aspekter. De Gaulles roll som 
representant för den europeiska. tanken anser Mauriac betecknande för en 
av huvudpunkterna i generalens politiska ideprogram. Verket kan sägas vara 
ett äreminne över människan och myten Charles de Gaulle. · 
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Goncourt ======== 
Goncourt, Edmond de: Dagbok från fransk-tyska kriget l översättning av 
Karin Bong. - Stockholm : Tiden, 1956. - 230 s. - (Tidens franska klassiker) 

Orig:s titel: Journal des Goncourt. 

Dagboken omfattar perioden augusti 1870 till maj 1871 med dramatiska hän
delser som Napoleon III:s nederlag vid Sedan, belägringen av Paris samt 
inbördeskriget mellan kommunarderna och regeringen i Versailles. Det är 
en spännande, men även många gånger skrämmande läsning, där vissa uppgifter 
måste tas med stor reservation. Goncourt drar sig nämligen ej för, att 
ibland vidarebefordra rent skvaller och direkta orimligheter. Citat är 
vanligt förekommande och ger dagboken en mer levande prägel. Goncourt gör 
inget försök att dölja sin negativa grundinställning· till kommunen. Han 
befinner sig under hela skeendet i huvudstaden. 

Jaures ------------
Hirdman, Gunnar: Jean Jaures : socialisten, demokraten, fredskämpen. -
Stockholm : Tiden, 1934~ - 114 s. - (Lilla biblioteket ; 9) 

En biografi i litet format över en av den franska socialistiska rörelsens 
portalfigurer. Hirdman tar upp olika grenar av Jaures liv och verksamhet. 
Ett kvarts sekel var han det franska arbetarpartiets självskrivne ledare 
och i många år en framstående internationalist. Jaures kamp för enhetlig 
socialistisk politik, affären Dreyfus och dess verkningar på fransk arbetar
rörelse samt utdrag ur tal och skrifter är några av de ämnen som behandlas. 

Jeanne d'Arc =========== 
Sackville-West, V.: Jeanne d'Arc l översättning av Lisbeth och Louis Ren
ner. - Stockholm : Tiden, 1937• - 425 s. : ill. 

Orig:s titel: Saint Joan of Are. 

Jeanne d'Arc =========== 
Stolpe, Sven: Flickan från Lothringen. - Sto.ckholm .: ;TJ;iber, 1968. - 55 s. 
ill. - (Orienteringsserien) 

Boken är närmast avsedd för historieundervisningen på grundskolans högsta
dium. Den ger en lättfattlig och levande beskrivning av denna märkliga 
bondflickas liv. Illustrationerna är hämtade ur en film med Ingrid Bergman 
i huvudrollen. 

Jeanne d'Arc ------------------------
stolpe, Sven: Jeanne d'Arc l ~11. med linoleumsnitt av Svenolov Ehren. -
Ny utg. - Stockholm : Åskild & Kärnekull, 1975• - 328 s. : ill. 

Originalutgåva 1949. 

En bearbetad och förkortad version av stolpes välkända biografi, försedd 
med suggestiva och tidstypiska illustrationer. Framställningen präglas av 
författarens engagemang och personlighet. Bakgrunden till Jeanne d'Arcs 
uppdykande på den historiska scenen tecknas överskådligt. Läsaren får en 
klar inblick i det.begynnande 1400-talets franska förhållanden. 
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Jeanne d'Arc ============ 
Twain, Mark: Jeanne d'Arc l översättning och förkortning av James Rössel. -
Stockholm : Lindfors, 1945. - 248 s. : ill. 

Orig:s titel: Personal recollections of Joan of Are. 

Mark Twains verk om Jeanne d'Arc bygger på autentiska dokument, särskilt 
från processen i Rouen. Originalutgåvan omfattar ca 500 sidor. Vid för
kortningen har främst avlägsnats vissa av Twain fritt påhittade episoder. 

Jeanne d'Arc ------------------------
Williams, Jay: Jeanne d'Arc l under medverkan av Charles Wayland Lightbody 
och redaktionen för Horizon magazine ; till svenska av Alf Sagner. -
Malmö : Allhem, 1964. - 152 s. : ill. - (Caravel-serien) 

Orig:s titel: Joan of Are, 

En kavalkad i ord och bild ägnad Jeanne d'Arc och det tidiga 1400-talets 
Frankrike. Volymen bör, speciellt med tanke på det rikhaltiga illustra
tionsmaterialet, kunna fylla funktionen av komplement till de utförligare 
arbetena om nationalhelgonet. 

Jönsson ------------
Jönsson, Gösta V.: Fem års tjänst i franska främlingslegionen. - Finja 
förf., 1959.- 282 s. : ill. 

Kleber ====== 
Heinrichs, Erik: Kleber i Egypten : ett krigaröde från franska revolu
tionens dagar. - Stockholm : Fahlcrantz & Gumaelius, 1947• - 201 s. : ill. 

~::!~~~~~~ 
Woodward, William E.: Lafayette l översättning av Gerd Baeckström. -
Stockholm : Vepe, 1939. - 443 s. : ill. · 

Orig:s titel: Lafayette. 

Markis de Lafayettes händelsemättade och växlingsrika liv är ett tacksamt 
objekt för forskning. Woodward skildrar de bedrifter som gjorde den franske 
ädlingen ryktbar i två världsdelar. Under franska revolutionens första 
skede spelade han en icke oväsentlig roll i sin egenskap av nationalgardets 
befälhavare. Efter kungadömets fall tvingades han dock i landf:!flykt. La
fayettes förhållande till Napoleon behandlas och mera kortfattat lämnas 
faktaupplysningar om hans senare år. 

·~~~E~~~~~=~;-;=~~~g~~ 
Rival, Paul: Drottning Margots dåraktiga liv l bemyndigad översättning 
från franskan. - Stockholm : Chelius, 1931. - 149 s. : ill. 

Orig:s titel: La folle vie de la reine Margot. 

Ett porträtt av Henrik IV:s färgsta~ka gemål, mest känd för sitt något 
vidlyftiga levei'ne~ men även, särskilt på äldre dagar, uppriktigt intres
serad av konst och litteratur., Hon samlade då i sin krets många framstående 
kulturpersonligheter. 

· .. 
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Marie Antoinette ================ 
Castelot, Andre: Marie Antoinette l översättning av Sven stolpe. -
Stockholm : Bonnier, 1958. - 331 s. : ill. 

Orig:s titel: Marie-Antoinette. 

Den svenska utgåvan har i mindre utsträckning förkortats, men helhets
bilden av drottningens tragiska levnadsöde i den franske forskaren easte
lots tolkning kvarstår oförändrad. 

Marie Antoinette ============== 
Pilkington, Iain: Marie Antoinette : drottning av Trianon l översättning 
av Brynhild Wilen. - 2. uppl. - Stockholm : Gothia, 1956. - 283 s. : ill. 

Orig:s titel: Queen of the Trianon. 

Ett engagerat, spänningsfyllt verk om en omstridd drottning, vars drama-· 
tiska liv beskrivs med sympati för människan bakom den ofta lysande fasaden. 
Drygt halva biografin ägnas de sista ödesdigra åren från 1789-1793,. s.edan 
de s.k. dårskapens år och det ohämmade slöseri som då utvecklades blivit 
träffande karakteriserade. Marie Antoinettes betydelse för det uppflammande 
missnöjet bör ingen'Sväva i tvivelsmål om efter att ha studerat Pilkingtons 
dokumentation. Ett tilltalande illustrationsmaterial kompletterar texten. 

Marie Antoinette =============== 
Zweig, Stefan: Marie Antoinette : en olycklig drottnings historia l över
sättning av Erland Rådberg. - Ny uppl. - Stockholm : Forum, 1959. - 367 s. -
(Forumbi blioteket ; 13) ... ~. 

Orig:s titel: Marie Antoinette., .-Första svenska upplaga 1933• 

Zweig söker skapa en bild av den verkliga Marie Antoinette bakom skönmål
ningar och nidteckningar. Han ser henne närmast som en genomsnittsmänniska, 
vilken under sin sista svåra tid höjde sig från denna nivå och visade prov 
på en sällsynt styrka. Zweig är kortfattad vad gäller Marie Antoinettes 
österrikiska barndom, men hennes år som dauphine framstår klart. Orsakerna 
till hennes impopularitet utreds omsorgsfullt. Det kan konstateras att 
Zweig, utan att hänfalla åt överdriven sentimentalitet, förmått skänka 
sitt arbete en högst personlig prägel. 

~~~~~gg 
Castelot, Andre: Kungen av Rom : Napoleon II j översättning av Cla~s 
Gripenberg • ..:. Stockholm : Bonnier, ~960. - 415 s .. : ill. 

Orig:s titel: L'Aiglon. 

Det källmaterial Castelot kunde anlita hade avsevärt utvidgats genom 
offentliggörandet 1955 av kejsarinnan Marie-Louise'brev till Napoleon. 
Han har valt att presentera sitt stoff i strikt kronologisk ordning. 
Framställningen är rik på detaljer och inte minst har läraren Diatrich
eteins regelbundna rapporter till Marie-Louise ökat eftervärldens kunskap 
om prinsens uppväxttid. Sonens symbolvärde i strävandena att hålla kejsar
legenden vid liv under restaurationen framgår tydligt och planer saknades 
inte heller att i svallvågorna efter 1830 års revolution genomföra en re
nässans'för ätten Bonaparte i Frankrike. 
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~~g~1~~~ 
John, Katherine: Kejsarprinsen : tronarvingen : kejsardömets fall : pre
tendenten l översättning av Dagny Henschen Harrie. - Stockholm : Röker
berg, 1941. - 412 s. : ill. 

Orig:s titel: Prince imperial. 

En mycket detaljerad skildring av kejsarprinsens korta liv. Som son till 
Napoleon III och Eugenie Montijo växte han upp i Tuilerierna, varför be
tydande utrymme anslagits för att granska hovlivets olika sidor, reda ut 
kotteriernas intriger samt fastslå motsatserna mellan de kejserliga makar
na. Den bild man därvid får ställer knappast flertalet huvudpersoner i 
någon fördelaktig dager. Prinsen har en mer sympatisk framtoning och hans 
tragiska öde levandegörs. skriften innehåller åtskilliga citat och oöver
satta franska termer. 

Nostradarnus =========== 
Mc Cann, Lee: Nostradarnus : mannen som såg in i framtiden l översättning 
av Eva Alexandersons - Stockholm : Natur och kultur, 1942. - 335 s. : ill. 

Orig:s titel: Nostradarnus : the man who saw through time. 

E~~~~g~~~ 
Mitford, Nancy: Madame de Pompadour l till svenska av Britta Gröndahl. -
Stockholm : Hökerberg, 1954• - 295 s. : ill. 

Orig:s titel: Madame de Pompadour. 

Denna märkliga levnadsbana beskrivs inspirerat och initierat. En hel del 
myter och missförstånd kring Ludvig XV:s ryktbara väninna bidrar Nancy 
Mitford onekligen med att tillrättalägga. Pompadour framstår som både 
kultiverad och intelligent, fullt förmögen att slå vakt om sin ursprung
liga personlighet i en miljö som ofta satte en djup prägel på människorna. 
Boken torde kunna ge många värdefulla upplysningar för den kulturhistoriskt 
intresserade, Ett rikt material av brev och dagböcker har spelat en viktig 
roll vid verkets tillkomst. 

E~~g~g~~: 
Smythe, David Mynders: Madame de Pompadour : kunglig älskarinna l över
sättning av Kerstin Meding-Pedersen. - Stockholm : Gothia, 1954. - 303 s. 
il lo 

Orig:s titel: Madame.de Pompadour : roistress of France. 

En bred biografi ägnad Ludvig XV:s välkända mätress, vars minne blivit åt
skilligt förvanskat, speciellt under franska revolutionen, men som på 1900-
talet åter bedöms på ett mer nyanserat sätt. Även om hon för folket när
mast personifierade den absoluta monarkins lastbarhet, lämnade hon sitt 
uppriktiga bistånd till upplysningens portalfigurer Voltaire, Montesquieu 
och Diderot, vilket tyder på vidare vyer. Smythe tenderar dock inte alls 
att skönmåla och i avsnittet om Pompadours politiska aktiviteter berörs 
bl.a. Frankrikes misslyckande i sjuårskriget. Det utsvävande hovlivet och 
de härvor av intriger som där hade en utmärkt grogrund speglas. 
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~g~~~gg~ 
Auran, Sven: Georges Pompidou : de Gaulles efterträdare. - Stockholm 
Wahlström & Widstrand, 1969. - 162 s. 

Pompidous skoltid, karriär och politiska verksamhet sammanfattas. Auren 
poängterar den nye presidentens strävan att framstå som självständig och 
i viss utsträckning nydanande i förhållande till sin store föregångare 
de Gaulle. Pompidous allt viktigare politiska roll under femte republiken 
dokumenteras och inte minst den styrka med vilken han handlade då den för 
gaullistregeringens fortbestånd kritiska majrevolten kulminerade. Hans av
lägsnande från ministerposten samma år och agerande inför presidentvalet 
1969 belyses. 

Proudhon ----------------
Gröndahl, Britta: Pierre-Joseph Proudhon : socialist, anarkist, federalist. -
Stockholm : Frihetliga bokgillet, 1959. - 166 s. 

Boken är i första hand avsedd att ge en summering av de proudhonska ide
erna, men lämnar även data om hans liv och gärning i stort. Proudhon be
tecknas i inledningen,- skriven av Helmut Rudiger, som en odoktrinär 
tänkare. Han var livligt engagerad under 1848 års revolution och i bio
grafin kan bl.a. följas hans politiska verksamhet i nationalförsamlingen 
och som publicist. Den sistnämnda aktiviteten ledde till flera fängelse
domar och landsflykt. 

Pu~~ 
~, Roland de: Dagbok i cellen : en präst hos Gestapo l översättning 
av Sigrid Lindström. - Stockholm: Diakonistyr., 1945. - 150 s. 

Orig:s titel: Journal de cellule. 

Retz 

Kardinal de Retz: En upprorsmans minnen l översättning, urval och efter
skrift av Lorenz von Numers. - Stockholm : Natur och kultur, 1963. -
273 s. - (Levande litteratur) 

Den första utgåvan på svenska av kardinal de Retz'memoarer från frondens 
uppror. I ett avsnitt redovisas den äventyrslystne kyrkamannens ungdom 
och avancemang.till biskopsvärdighetene Hans förmåga att inveckla sig i 
såväl farliga sammansvärjningar som kärleksaffärer påvisas övertygande. 
Framställningen vittnar om hans icke föraktliga människokännedom och för
måga att träffsäkert karakterisera sin nästa. Självironi och sinne för 
situationskomik är några andra remarkabla kännetecken hos denne prelat. 
I efterskriften ges ytterligare en del biografiska upplysningar. Not
apparaten är sammanhållen och till stöd för läsaren ingår en släkttavla. 

Richelieu ------------------
Wikberg, Sven: Den store kardinalen : Armand de Richelieus levnad. -
Stockholm : Gothia, 1958. - 196 s. : ill. 

Verket inleds med en personförteckning och i översiktlig form presenteras 
mordet på Henrik IV 1610 och änkedrottning Maria av Medicis styrelse. 
Richelieus teologiska bakgrund blir vederbörligt behandlad och stor upp-
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märksamhet ägnas även åt kriget mot hugenotterna på 1620-talet. Det stor
politiska spelet under trettioåriga kriget och de allmänna förhållandena 
i Richelieus Frankrike samt fakta om hans privatliv bidrar till att skapa 
en helhetsbild. Illustrationer föreställande flera av dåtidens prominenta 
personer kompletterar texten. 

~~g~~~~~~~~ 
Sieburg, Friedrich: Robespierre l översättning av Elisif von Engelhardt. -
Stockholm : Norstedt, 1936. - 333 s. 

Orig:s titel: Robespierre. 

Som inledning ges några stämningsbilder och reflexioner från timmarna 
omedelbart efter Robespierres fall. Hans roll som den omutlige och på
verkan av Rousseau utreds. Terror kontra dygd och jakobinernas anspråk 
på att utgöra "de rättrognas förbund" är andra inslag i författarens 
strävan att åstadkomma en totalbelysning av fenomenet Robespierre. Det 
framgår sålunda att skräckväldets fruktade ledare reagerade mot den 
ohöljda terror som praktiserades, inte minst i landsorten. 

S:t Germain 
========== 
Liander, G. Halfdan: Greve de S:t Germain : det adertonde århundradets 
stora gåta. - Stockholm : förf., 1935. - 201 s. 

Ett porträtt av en omstridd militär som i sitt växlingsrika liv hann med 
att vara både dansk generalfältmarskalk och armeorganisatör samt fransk 
krigsminister i Turgots kabinett. Han sökte införa preussisk disciplin, 
vilket väckte förbittring och ledde till hans entledigande. 

sevigne ======= 
Sevigne, Marie de: Madame de Sevignes brev l i urval och översättning 
av Stig Ahlgren. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1948. - 227 s. : 
ill. - (Berömda memoarer) 

Shiber -----------
Shiber, Etta: Under jorden i Paris / av Etta Shiber i samarbete med 
Anne och Paul Dupre ; översättning av Thure Nyman. - Stockholm : Bonnier, 
1944· - 407 s. 

Orig:s titel: Paris : underground. 

En amerikanska berättar öppenhjärtigt om sina upplevelser i Frankrike 
åren 1940-42. Hon greps av Gestapo och anklagades för att ha hjäipt till 
att dölja engelska soldater samt underlätta deras flykt. Ställd inför 
domstol hotades hon av dödsstraff, men erhöll slutligen ett treårigt 
fängelsestraff och utväxlades 1942. Hon ger en stark och inträngande 
skildring av fängelsevistelsen, sina medfångar och överhuvudtaget livet 
i ett ockuperat, förkvävt land. 

St~g~~~~~ 
Strömberg, Kjell: En gammal parisares minnen. - Stockholm 
269 s. : ill. 

Bonnier, 1969. -

Strömberg blev 1931 ordinarie korrespondent för Dagens 'Nyheter i Paris 
och han beskriver intresseväckande sina möten med politiker och kult~r-
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personligheter, privat eller å tjänstens vägnar. Atmosfären i huvudstaden 
fö're folkfrontsregeringens tillträde speglas och exempel ges på de impo
nerande manifestationer som då iscensattes. strejkvågen efter vänsterns 
valseger berörs, bl.a. i form av ett besök på den ockuperade Renault
fabriken. Infö~ MUnchen 1938 omtalar han den i vissa kretsar tilltagande 
samförståndsviljan. Sommaren 1939 tillträdde Strömberg posten som svensk 
pressattache i Paris och när Frankrikes sammanbrott var ett faktum följan
de år installerade sig även han i Vichy. Han förmedlar uppgifter om det 
dagliga livet och arbetsförhållandena i marskalk Petains residensstad. 
Hans verksamhet under fjärde republiken och de Gaulle behandlas relativt 
kortfattat. 

~~11~~~~~g 
Cooper, Duff: Talleyrand l översättning av Hugo Hultenberg. -Ny utg. -
Stockholm : PANINorstedt, 1961. - 298 s. 

Orig:s titel: Talleyrand. - Första svenska utgåva 1939. 

Cooper, själv politiker och statsman, tecknar ett inspirerat porträtt av 
den kontroversielle kyrkomannen, ministern och diplomaten Talleyrand. Han 
förändrar i mångt och mycket den traditionella bilden av en kallblodig · 
cyniker och låter honom snarare framstå som en levande, kännande människa. 
Bibliografi och noter ger värdefull information för läsare med behov av 
fördjupning i ämnet. 

~~~~g~~ 
Huxley, Aldous: Grå eminensen l översättning av Gösta Olzon. - stockhalm 
Wahlström & Widstrand, 1942. - 250 s. 

Orig:s titel: Grey em~nence. 

Grå eminensen eller fader Joseph var täcknamnen för kardinal Richelieus 
främste utrikespolitiske rådgivare Fran9ois Leelera du Tremblay. Huxley 
analyserar i första hand fader Joseph i hans konflikt mellan politik och 
religion samt påvisar hur denne man som under hela sitt liv levde i fattig
dom förvandlades till en typisk europeisk 1600-tals politiker. Ett täm
ligen stort utrymme ägnas även åt skildringen av eminensens barn- och ung
domsår, då han hade upplevelser som i hög grad skulle komma att prägla 
hans återstående levnad. Biografin innehåller också åtskilliga faktaupp
lysningar om det tidigare 1600-talets storpolitik och trettioåriga kriget. 

~~g~! 
Löwegren, Gunnar: Turgot : statsman, ekonom, förkämpe för ett fritt närings
liv. - Stockholm : Natur och kultur, 1950. - 219 s. 

Denna utgåva innehåller förutom en levnadsbeskrivning två skrifter av 
Turgot. Hans uppväxttid mynnade ut i en juristexamen och anställning som 
intendent. Ett kapitel lämnar data om de s.k. fysiokraterna. Den ekonomiska 
situationen i Frankrike på 1770-talet då Turgot utnämndes till finans
minister sammanfattas i korthet. Hans blott två år långa statsmannabana 
karakteriseras. De korta arbeten av Turgot som ingår, är dels en minnes
teckning över handelsintendenten Gournay, dels ett antal reflexioner om 
välståndets tillkomst och utveckling med utgångspunkt från 100 teser. 
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Valli1~re ----------------
Trouncer, Margaret: Konungens hovdam : Ludvig XIV och Louise de la Val
liera / till svenska av Lene Bergman. - stockhalm : Hökerberg, 1936. -
339 s. : ill. 

Orig:s titel: The courtesan of paradise. 

Zeller -----------
Waagenaar, Sam: Mordet på Mata Hari / översättning: Maj Frisch. -
stockhalm : Raben & Sjögren, 1966. - 322 s. : ill. - (Tema) 

Orig:s titel: The murder of Mata Hari. 

Nj Frankrikes geografi 

Almqvist, Carl Jonas Love: Hvad är en tourist? : brev och korrespondenser 
från en utrikes resa / med inledning och kommentarer, utgivna av Kurt 
Aspelin. -Göteborg: Akademiförl., 1961. - 170 s. : ill. 

I samband med sin resa till Paris och London 1840 skrev Almqvist de tid
ningsartiklar och brev till familjen som bildar underlag för denna sam
lingsvolym, ej tidigare utgiven i dylik form. Han är en realistiskt präg
lad iakttagare. Kapitlet "Den allvarsamma sidan" ger exempel på socialt 
engagemang i anknytning till uppgifter om gatuoroligheter. En konflikt 
mellan Egypten, stött av Frankrike och sultanen i Konstantinopel, alli
erad med England/Ryssland, orsakade häftig debatt i Paris, vilket Almqvist 
livfullt kommenterar. 

Auran, Sven: Dag och natt på Champs-Elysees. - stockhalm 
Widstrand, 1954. - 220 s. 

\vahlström & 

Den parisiska paradgatan hyllas i en humoristisk och faktarik bok som har 
åtskilligt av intresse för den historieintresserades Sålunda berättas om 
Paiva, berömd och kontroversiell skönhet på Napoleon III:s tid, detaljer 
vid förberedelserna av kungaparets flykt 1791, Triumfbågen och den okände 
soldatens grav med det dagliga ceremonielet, samt förmedlas intryck från 
dagarna i augusti 1944 då Paris definitivt befriades. 

Auren, Sven: Fransk metamorfos. - stockhalm 
146 s. : ill. 

Wahlström & \Vidstrand, 1965., -

En översikt av det moderna Frankrikes snabba framväxt under efterkrigs
tiden, där Auren bl.a. tar upp urbaniseringen och huvudstadens utbyggnad, 
Rhonedalens industricentra, energiförsörjning, utbildning, emancipationen 
och turismen. Den politiska situationen i de Gaulles femte republik karak
teriseras i korthet. 

Auren, Sven: Hallarna / fotografier av Tore Johnson. - stockhalm 
ström & Widstrand, 1967. - 131 s. : ill. 

Ett viktigt bidrag till kunskap om denna ryktbara pulsåder i Paris, som 
under mer än 800 år spelat en icke oväsentlig roll i stadens liv. Det 
rikliga fotomaterialet har en genuin karaktär. Första kapitlet är ut
format som en historisk tillbakablick och även i fortsättningen gör 
Auren många hänvisningar till svunna tider. 
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Auren, Sven: Livet i min dal. - Stockholm : \•Tahlström & Widstrand, 1978. -
166 s. 

Auren berättar fr~mst om en dal sex mil från Paris, där han tidvis varit 
bosatt och som har en växlingsrik historia bakom sig. Montchauvetkullen 
blev på 1100-talet platsen för en imponerande fästningsanläggning och 
läsaren får följa hur staden med samma namn blomstrar och förfaller. 
Boken ger en god föreställning om livet på den franska landsbygden, dess 
bekymmer och glädjeämnen. 

Auren, Sven: Min boulevard i Paris. - Stockholm : \llahlström & vlidstrand, 
1970. - 147 s. 

Boulevard S:t Germain bildar ett tankeväckande socialt tvärsnitt som om
fattar t.ex. ministrar, nattklubbsägare, antikhandlare, studentrevolu
tion~rer, hippies och slum. Auren skildrar alla dessa grupper, deras liv 
och egenheter. Han hinner även återge flera historiska episoder, delvis 
i ett antal noter. 

Auren, Sven: Vattensnigeln : en kanalresa i Sydfrankrike. - Stockholm 
Wahlström & Hidstrand, 1976. - 173 s. 

Auren presenterar bl.a. Pierre-Paul Riquet, mannen som fått äran av Canal 
du Midis tillkomst på 1600-talet. Projektet väckte stort uppseende och 
bidrog till att förkorta restiderna högst avsevärt. Vidare erinras om 
vinodlarnas veritabla uppror i Languedoc 1907 och fästningen i Careassanne 
som länge varit föremål för restaurering. 

Det eviga Paris : samtida skildringar av historiska händelser och typiska 
miljöer i 1800-talets Pari's l redigerad av P., Bessand-Massenat ; till 
svenska av Olle Moberg. - Stockholm : Natur och kultur, 1957. - 281 s. : 
il l. 

Orig:s titel: Air et rnanieres de Paris. 

En antologi med parisanknytning, där mycket stämningsfullt material med
tagits. Läsaren kan vid genomläsning bilda sig en uppfattning om den 
speciella atmosfären i Frankrikes huvudstad som har kännetecken nedärvda 
sedan sekler. 

Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou : en fransk by 1294-1324 l över
sättning: Jan stolpe. - Stockholm : Atlantis, 1980. - 511 s. 

Orig:s titel: Montaillou : village occitan de 1294 a 1324. 

Hontaillou, en b.y i Pyreneerna, utsattes vid 1300-talets början för in
kvisitionens järnhand, p.g.a. att där fortlevde en form av albignesis
kätteriet. Den blivande påven Jacques Fournier, biskop i Pamiers, inrät
tade en domstol som förhörde de flesta byinnevånarna. Frågorna gällde 
allt, både vardagens trivialiteter och de stora andliga problemen, varvid 
samtliga vittnesmål protokollfördes noggrant. Hed utgångspunkt från dessa 
har Le Roy Ladurie rekonstruerat byn, hur den fungerat, människornas lev
nadssätt och känsloliv. Fortlöpande notapparat och en omfattande littera
turförteckning ingår. Översättaren har gjort smärre strykningar jämfört 
med originalet och genomgående kontrollerat Le Roy Laduries franska tolk
ningar mot de latinska protokollen., vilket medfört vissa ändringar. För
fattaren tillhör den grupp forskare som kallats "de nya historikerna". 
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Löfgren, Svante: Frankrikes fröjder : äventyr längs Loire. - Stockholm 
Wahlström~ Widstrand, 1957. - 169 s. ill. 

En medryckande resebeskrivning från den blomstrande Loiredalen som bör 
tilltala den historieintresserade. I kapitlet om Sully och dess broar 
figurerar bl.a. Eleanor av Akvitanien, fransk drottning på 1100-talet 
och omtalas flyktingströmmen över Loire i juni 1940. De franska kungar
nas forna residensstad Blois besöks och vinorten Vouvrays förnämliga tra
ditioner påpekas. 1400-talsmarskalken Gille de Retz, vars hemska gärning
ar torde ha inspirerat Charles Perrault till att skriva boken om riddar 
Blåskägg, ägnas ett avsnitt. Målningarna i den berömda Lascauxgrottan 
uppmärksammas och staden Oradour-sur-Glane, där tyskarna utförde en mas
saker i juni 1944 tillhör likaledes färdmålen. 

Paris och parisarnas historia l redigerad av Robert Laffont ; bildtexter 
och fortlöpande rubriktexter översatta av Nils Kjellström resp. Ella Hill
bäck. - Stockholm : Natur och kultur, 1959. - 291 s. : ill. 

Orig:s titel: Histoire de Paris et des Parisiens. 

Pihlgren, Jeanne: Odödliga adresser i Paris, - Stockholm 
Wiksell, 1973. - 207 s. : ill. 

Almqvist & 

Ett brett urval portalfigurer inom konst, litteratur, teater, filosofi 
m.m. passerar revy under Jeanne Pihlgrens strövtåg. Apollinaire, Baude
laire, Hugo och Moliere är några av dem. Gestalterna presenteras för 
överskådlighetens skull i bokstavsordning. Ett tjugotal sidor om olika 
stadsdelar kompletterar. Registret innefattar förutom personer även barer, 
restauranger och kafeer, kabareer och andra nöjesetablissemang, teatrar, 
museer ·och begravningsplatser. 

Sterne, Laurence: En sentimental resa genom Frankrike och Italien av 
"Mr. Yorick" l till svenska av Hajken Johansson ; efterskrift av Staffan 
Björck. - Stockholm : Natur och kultur, 1958. - 152 s. - (Levande litte
ratur) 

Orig:s titel: A sentimental journey through France and Italy by 
"Mr. Yorick". 

Denna reseberättelse som utkom första gången 1768, författarens dödsår, 
präglas av humor och elegans. Kärleksäventyr, komiska och känslosamma 
episoder är vanligt förekommande. Sterne ger samtidigt en värdefull miljö
skildring med mängder av tidstypiska detaljer och träffsäkra iakttagelser. 
Lätta anspelningar är hans specialitet och verket har haft stort inflytan
de på engelsk, i viss mån också europeisk litteratur, fram till våra 
dagar. I en efterskrift lämnar professor Staffan Björck upplysningar om 
Sternes liv och författarskap. 

Vinding, Andreas: Resa i Frankrike l med teckningar av Arne Ungarmann 
till svenska av sten Söderberg. - 2. uppL - Stockholm : Geber, 1950., -
279 s. : ill. 

Orig:s titel: Rejse i Frankrig. 

Historiskt stoff i stor myckenhet har vävts in i Vindings arbete om en 
resa genom huvuddelen av Frankrike. Det formfulländade Versailles och 
baron Haussmanns breda boulevarder är någon liten del av allt som fångat 
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hans intresse. I Normandie besöktes den uråldriga borgen Chateau Gaillard 
på klippan över Petit-Audely. Byggherre var Rikard Lejonhjärta och slottet 
blev de normandiska hertigarnas bålverk mot de franska kungarna. Rouens 
skiftande historia får en snabbeskrivning och läsaren påminns om den för
ödelse staden utsattes för under andra världskriget. Av slotten vid Loire 
beskrivs bl.a. kungaborgen ovan Amboise, där Lionardo da Vinci en tid 
bodde. Dessutom förmedlas intryck från Le Sache som var Balzacs vistelse
ort, samt Lyon och Marseille. Vinding erinrar även om den massaker på 
rojalister som ägde rum på Qiberonhalvön i Bretagne 1795 och gästar Pau 
i ~reneerna, födelseplats för Henrik IV och Karl XIV Johan. 

Np Afrikas geografi 

Denon, Vivant: Med Napoleon i Egypten l inledning av Göran Schildt ; 
till svenska av Cla~s Gripenberg.- Stockholm: Biblioteksförl., 1961.-
337 s. : ill. - (Vindrosböckerna) 

Orig:s titel: Voyage dans la basse et la haute ~gypte. 

Denons inspirerade ögonvittnesskildring av Napoleons fälttåg i Egypten 
1798, som samtidigt fyllde funktionen av en gigantisk vetenskaplig expe
dition. För dåtidens läsare gav verket spännande inblickar i ett hemlig
hetsfullt land med en unik kulturell tradition. Författaren har själv 
ombesörjt illustrationerna bestående av vackra kopparstick. Han försöker 
inte dölja krigets brutalitet, men ser det också som ett stort äventyr, 
en naturlig och oundviklig del av verkligheten. 

Oc statskunskap och politik 

Althusser, Louis: Det måste bli en förändring i partiet l översättning: 
Gunnar Sandin. - Lund : Zenit, 1978• - 68 s. - (Zenit häften ; 1) 

Orig:s titel: Ce qui ne peut plus durer dans la parti communiste. 

Filosofen och medlemmen i det franska kommunistpartiet Althusser lämnar 
här sitt engagerade bidrag till den häftiga diskussionen om orsakerna 
till vänsterunionens nederlag i valet våren 1978. Han tillhör de mest 
energiska kritikerna av partiledningen och den politik som resulterade 
i motgången. Althusser reagerar i denna skrift även på ledningens benägen
het att avvisa kritik och debatt om den uttrycks offentligt. 

Balzac, Honore de: Katarina av Medici. Tre politiska artiklar l med efter
ord av Jan Myrdal ; översättning av Jan stolpe. - Stockholm : PANINorstedt, 
1974• - 410 s. - (En PAN-bok) 

Orig:s titlar: .Sur Catherine de Medicis. Enquete sur la politique des 
deux ministeres. Le depart. Du gouvernement moderne. 

Cohn-Bendit, Daniel: Den radikala vänstern : botemedlet mot en senil 
kommunism/ Daniel och Gabriel Cohn-Bendit ; översättning: Britta Dancy. -
Stockholm : PANINorstedt, 1969. - 288 s. - (En PAN-bok) 

Orig:s titel: Le gauchisme : rem'ede a la maladie senile du communisme. 

Ungefär halva boken består av en redogörelse för den franska revolutionära 
rörelsens strategi och natur med utgångspunkt dels från studentrörelsen, 



62 

dels sett ur löntagarnas, speciellt arbetarnas, perspektiv. Vidare ana
lyseras den etablerade maktens taktik och karaktär vid bl.a. universi
teten, de styrandes bräcklighet och revolutionens chanser i Frankrike. 
Kommunistpartiets och CGT:s agerande under de kritiska dagarna i maj-juni 
1968 diskuteras. En studie av den franska kommunistiska byråkratin ingår. 
Partiets verksamhet perioden 1936-1968 sammanfattas och kritiseras. 

Giscard d'Estaing, Valery: Den franska demokratin l översättning: Göran 
Ljung. -Uppsala : Bromberg, 1977• - 112 s. - (Nutidens stora frågetecken) 

Orig:s titel: Demoeratie fran9aise. 

skriften speglar upphovsmannens syn på den franska demokratins framtid. 
Han ser de nordiska ländernas folkstyre som något av ett ideal och tar 
upp problem kring t.ex. maktfördelning och medbestämmande, frihet och 
rättvisa. Människovärde och miljö är enligt Giscards mening grundpelarna 
i kommande dagars demokrati. 

Sartre, Jean-Paul: Kolonialism och revolution : samtidshistoriska studier 
1956-1970 l översättning av Per-Olov Zennström. - Stockholm : Raben & 
Sjögren, 1971. - 177 s. - (Tema-serien) 

Föreliggande texturval är hämtat ur volymen "Situations V" och har kom
pletterats med en intervju som Sartre beviljade tidningen Der Spiegel 
1970. Några av hans viktigaste debattinlägg från 1956-1970 presenteras. 
Kapitlet "Kolonialismen är ett system" behandlar den algeriska problema
tiken, främst ur ekonomisk synvinkel och med historiska återblickar till 
1800-talets kolonisationsperiade Sartre söker därvid påvisa utsugningens 
mekanism., Artikeln "En seger" är ett kraftfullt avståndstagande från den 
tortyr som franska militärer gjort sig skyldiga till i Algeriet. "Preten
denten" åsyftar general de Gaulle vid tiden för hans återkomst i det po
litiska rampljuset 1958. En analys av folkomröstningen om algerisk själv
bestämmanderätt och kritik mot kommunistpartiet för dess inställning till 
studentrevolten har också medtagits. 

Sartre, Jean-Paul: Tystnadens republik l översättning: Lars Nygren. -
Stockholm : PANINorstedt, 1976. - 189 s. - (En PAN-bok) 

Texter ur situations I, III, IV och VI. 

Kapitlet "Paris under ockupationen" ger en bild av hur Sartre upplevde 
förhållandena i den franska huvudstaden under ockupationsåren. Känslan;~ 
av att leva blott för dagen, Paris'påtagliga ödslighet, intrycket av 
tyskarna och den förlorade stoltheten är för honom typiska minnen. Sartre 
nämner också i sammanhanget de ökade motsättningarna mellan stad och 
landsbygd samt reaktionen inför engelska krigshandlingar mot franska 
städer. 

Servan-Schreiber, Jean-Jacques: Det befriade samhället : ett program för 
Europa / Jean-Jacques Servan-Schreiber, Michel Albert ; översättning: 
Knut Bernström och Maj-Britt Paul-Pont. - stockhalm : Bonnier, 1970. -
163 s. - (Ekonomi och samhälle) 

Orig:s titel: Ciel et terre : manifeste radical. 

En analys av Frankrikes politiska, ekonomiska och sociala situation med 
udden riktad mot ett kvardröjande, konservativt samhälle. Som förebild 



anges istället den svenska modellen. Skilsmässa mellan politisk och 
ekonomisk makt är ett av huvudkraven. Den sociala jämlikheten kan för
verkligas via en grundläggande reformering av det förlegade franska 
skolsystemet. Andra faktorer som påverkar landets framtida politiska 
liv, exempelvis befolkningsökningen och reaktionen mot den parlamentariska 
traditionen, berörs. Det fastslagna slutmålet .är ett starkt och ena t 
Europa. 

Simonsson, Ragnar: Frankrikes författningar. - Stockholm : Almqvist & 
Wiksell, 1971. - 617 s. - (skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen 
i Uppsala ; 55) . 

Sammanfattning på franska. 

En översikt av författningsfrågan i Frankrike från tredje republikens 
utropande 1870 fram t.o.m. de Gaulles avgång 1969. Det inledande kapitlet 

.om monarki eller republik gör återblickar till 1789. Republikens befäst
ande och författningsdebatten under mellankrigsåren speglas i särskilda 
avsnitt. Omvälvningarna efter sammanbrottet 1940 redovisas och författ
ningen av år 1946 presenteras utförligt. stort utrymme ägnas även åt 
konsekvenserna av de Gaulles makttillträde 1958. 

Simonsson, Ragnar: Millerands presidentur : en studie över presidentmakt 
och parlamentarism i Frankrike., -Uppsala : distr.: Almqvist & Wiksell, 
1938. - 319 s. - (skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen i Upp
sala ; 8) 

I en längre inledning summerar Simonsson den franska parlamentarismen 
från 1870-talet till 1914. Läget 1919 tecknas med inslag som nationella 
blockets tillkomst, valet och författningsfrågan efter kriget. Omständig
heterna kring Hillerands tillträde av presidentämbetet 1920 granskas. 
Skriften har försetts med en omfattande notapparat, käll- och litteratur
förteckning samt ett kortare bihang som ger ytterligare kommentarer till 
texten. 

Tingsten,. Herbert: Åsikter och motiv : essayer i statsvetenskapliga, 
politiska och litterära ämnen. - stockhalm : Aldus/Bonnier, 1963. -
215 s. - (Aldusböckerna ; 71) 

Tingsten har i denna volym samlat sina mest väsentliga essayer i stats
vetenskapliga, politiska och litterära ämnen. Han tar bl.a. upp den 
legendbildning som Napoleon givit upphov till, tysk respektive fransk 
självprövning, den materialistiska historieuppfattningen i Marx'"Den 
adertonde Brumaire" och framstegstanken i politiken. Avsikten med utgåvan 
har varit att ge en någorlunda allsidig och representativ bild av Ting
stens insatser som vetenskaplig och politisk artikelförfattare. 
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Ollen, David: Dreyfusskandalen och Högsta domstolen : en vidräkning med 
prof. v. Lundstedt. - Stockholm : Seelig, 1939. - 65 s. 

Qa Nationalekonomi och finansväsen 

Westberg, Sören: Frankrike 1963 : verkligheten bakom "le miracle". -
Stockholm : stockholros köpmansklubb, 1963 .• - 24 s. 

White, Andrew Dickson: Inflationen under franska revolutionens tid / 
översättning av K. Lindström. - Stockholm: distr.: Dahlbergs bokh., 1936. -
95 s. : ill. 

Orig:s titel: Fiat money inflation in France. 
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