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Elisabeth Åsbrink föreläser om sin 
Augustprisnominerade bok 1947 

Den 8 februari klockan 18.30 gästas Kulturhuset Komedianten av 
författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink. Hon kommer att 
föreläsa om sin bok 1947 som nominerades till Augustpriset 2016. 

 
1947 är en i högsta grad aktuell bok. Åsbrink väver samman en lång rad händelser 
som skedde detta år och som vi i dag fortfarande ser konsekvenserna av. Under 
föreläsningen kommer hon att belysa efterkrigstidens Sverige och Europa och dra 
paralleller till idag. Läs mer om boken på sidan 2.  

Boken 1947 nominerades till Augustpriset i kategorin Årets bästa fackbok med 
följande motivering:  

”Vad gör vi idag som våra efterkommande kommer att brottas med om sjuttio 
år? Frågan väcks av denna kalejdoskopiska essäsamling där storpolitik blandas 
med vardagliga händelser under ett år i världshistorien. På en njutbar prosa 
lotsas läsaren genom ett till synes obetydligt år med en svart historia och långa 
skuggor över kommande epoker.”  

 
När: Onsdag 8 februari klockan 18.30 
Var: Lilla Teatern, Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7 
 
Biljetten kostar 60 kr och kan bokas via telefon 0340-88 600 eller köpas via 
kulturhusets webbplats: 
http://kulturhusetkomedianten.se/arrangemang/forfattarbesok-elisabeth-
asbrink-om-boken-1947/ 
 
Media är välkomna att delta vid föreläsningen. Vi kan också ordna intervju med 
Åsbrink i anslutning till föreläsningen. 
 
För mer information, kontakta: 
Lillemor Åkerman, bibliotekarie, telefon 070-977 86 04 
E-post: lillemor.akerman@varberg.se 
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Mer om 1947 
På det personliga planet handlar 1947 om pappan Joszéf, som tillsammans med 
farmodern var de enda i familjen som överlevde förintelsen och som till slut 
hamnade i Sverige.  
 
Åsbrink skildrar också hur varken nazismen eller judehatet försvann i och med 
krigsslutet, det bara flyttade på sig och antog nya former, med svensken Per 
Engdahl som en spindel i nätet.  
 
Hon visar också på hur Storbritannien lämnar över ansvaret för Palestina till ett 
minst sagt handlingsförlamat och oenigt FN. De fick fyra månader på sig att lösa 
problemet, och det misslyckade resultatet lever världen med än i dag.  
 
Vi får läsa om Hasan al-Banna, som införde den plan som fortfarande är 
jihadisternas ideal.  
 
Många, många personer passerar revy, bl.a. Christian Dior med The New Look 
och Simone de Beauvoir, som slits mellan Jean Paul Sartre och den amerikanske 
älskare Nelson Algren, samtidigt som hon skriver på boken Det andra könet. 
 


