
 

PORTRÄTT: MÄNNISKOR SOM FORMADE SIN 

SAMTID MEN SOM HISTORIEN GLÖMDE 

 
 

 

DE GRÅ EMINENSERNA OCH DERAS 
FASCINERANDE BERÄTTELSER 

 
Porträtt: människor som formade sin samtid men som historien glömde är en samling 
fascinerande livsöden. Här får vi veta mer om några av de personer som spelat en 
avgörande roll från en undanskymd plats. Namnkunniga historieskribenter tecknar levande 
porträtt av några av de inflytelserika individer som haft en viktig del i att forma den värld vi 
känner till idag – deras framgångar, motgångar och livsöden. 
 

Vi möter finansmannen vars sinne för affärer blev avgörande för att bekämpa fascismen 
i Amsterdam på 1930-talet, Oscar Wildes festglade bror, Richelieus mentor som gav 
upphov till själva uttrycket ”grå eminens” och den ryska ingenjören Konstantin 
Tsiolkovsky som trots att han lämnade skolan 14 år gammal och döv blev en självlärd 
pionjär inom raketforskning. 
 

– De personer vi valt att lyfta säger något om sin tid och om vår historia. Man kan 
fånga en tidsanda genom att titta på vilka personer som var inflytelserika då, men 
som sedan glömts bort. Många av dem var visionärer som förutspått sådant som vi 
idag tar för givet, säger Mattias Hessérus, doktor i historia och en av redaktörerna. 

 
Vem var egentligen Churchills högra hand Brendan Bracken och vilken roll spelade han? 
Och vad har det betytt för kvinnors möjligheter till utbildning att Philippa Fawcett slog 
samtliga jämnåriga manliga studenter i matematik i en tid då kvinnor egentligen inte 
släpptes in på universiteten? De spännande och underhållande berättelserna är tryckta i 
separata pamfletter och samlade i ett vackert fodral. Utkommer på svenska och engelska. 
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