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Kan en silkeshandske vara en symbol för makt? I denna 
tänkvärda volym samlas en grupp namnkunniga histo-
riker för att ge perspektiv på överlappande frågor kring 
genus, materialitet och politik. Genom historiska fallstu-
dier som sträcker sig från 1500-talet och fram i modern 
tid utforskar författarna brännpunkter i företeelser som 
diplomati, kvinnors inflytande och intrycket av somliga 
föremål som särskilt värdefulla.

Boken är tillägnad historikern Svante Norrhem som 
under många år arbetat med liknande aspekter och 
material i sin forskning. Genom empiriska djupdykning-
ar och metodologiskt nydanande studier har han gjort 
avsevärda insatser för historievetenskapen och förmed-
lingen av den till en bredare publik. I hans forskning, 
liksom i denna bok, lyfts det synbart obetydliga fram ur 
historiens gömda vrår för att kunna skärskådas i ett nytt 
ljus och återfå sin relevans.
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