
Historisk kärleksroman skildrar John F Kennedys okända affär med en ung svenska
En hel värld känner till John F Kennedys presidentskap, hans öde och privatliv – men få vet hur mycket en kärleksaffär med en
ung svenska påverkade hans liv.

När författaren Lars-Åke Skagegård gifte in sig i släkten von Post insåg han att det finns en fängslande historia att berätta om
presidentens hemliga kärlek till Gunilla von Post. Nu kommer hans historiska kärleksroman Kennedys val.

 

– Familjen Kennedy har alltid intresserat mig. Kanske mest för att klanen är som hämtad ur ett Shakespearedrama, säger Lars-Åke
Skagegård och nämner två saker som särskilt fångat hans intresse:

– Den närmast osannolika framgången och det ofattbara pris som betalades genom ond bråd död …

Lars-Åke Skagegård, född 1956 i Undenäs i Västergötland men numera bosatt i Storvreta utanför Uppsala, arbetar inom svenska kyrkan med
marknadsföring, turism och pilgrimsvandringar. Skrivandet, som utgör en stor plats i hans liv, har resulterat i ett 15-tal böcker, bland annat om
Nobelpriset, Dag Hammarskjöld och Uppsala.

– På ett mer privat plan fick jag höra talas om Gunilla von Post och hennes romans när jag gifte in mig i släkten von Post. Detta kittlade
naturligtvis mitt intresse lite extra och jag fick möjlighet att träffa Gunilla på ett släktmöte. Efter det höll vi en viss kontakt, berättar Lars-Åke
Skagegård.

Det är som bekant inte bara han som blivit fascinerad av Kennedyklanens öden, utan en hel värld har i snart ett århundrade kunnat läsa
böcker och se filmer om familjen. Men det har varit desto mer tyst om John F Kennedys romans med Gunilla von Post, som bland annat ledde
till att han tillbringade en kärleksvecka med henne i Sverige. Få känner till att hon var långt mer än en tillfällig förälskelse för Kennedy, och inte
heller att romansen höll på att utvecklas till en skandal som en dag måste få ett slut.

Lars-Åke Skagegård berättar mer om bakgrunden till hans bok:

– Ofta beskrivs John F Kennedys tid vid makten som ett förtrollat Camelot, det mytologiska sagoslottet där kung Artur samlade riddarna vid det
runda bordet. Men verklighet och dikt visade sig vara långt ifrån varandra. Den mediebild som familjen Kennedy omhuldade hade andra och
mörkare sidor.

Kennedys val ger en inblick i tre decenniers historiska skeden, samtidigt som den följer den blivande presidenten John F Kennedy både som
politiker och privatperson. Lars-Åke Skagegård vill med sin bok skildra hur varje enskild individ har olika valmöjligheter, men också det pris
som man måste betala för att följa sin övertygelse.

In i det längsta försökte John och Gunilla hitta en väg för ett gemensamt liv. Båda fick betala ett högt pris för sin korta stund av lycka, men var
det värt det?

Utkommer 21 januari.



 

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 
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Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


