
Nyhetsbrevet Boklådan ger aktuella lästips sex gånger om 
året och är ett samarbete mellan ABF och Arbetet.
Skriv ut och sprid eller sätt upp på anslagstavlan! Den som 
själv vill prenumerera kan anmäla sig på www.bokladan.org, 
där nyhetsbrevet också kan laddas ner och läsas som PDF.

PR-trimmade moderater och 
livsfarliga åtstramningar

Alliansen har inte bara vunnit två 
riksdagsval och omvandlat Sverige, 
utan också förändrat politikens 
ramar. Aron Etzlers Reinfeldteffek-
ten (Karneval) är måsteläsning för 
den som vill förstå Moderaternas 
framgångar och Socialdemokrater-
nas motgångar.

I Sverige har ”budgetdisciplin” 
blivit en norm som såväl moderater som socialde-
mokrater tävlat om att göra till sin; i stora delar av 
Europa har samma norm lett till stora nedskärning-
ar i finans- och eurokrisens spår. Att det kan vara 
en dålig och rentav livsfarlig strategi visar David 
Stuckler och Sanjay Basu i den uppmärksammade 
Åtstramning till döds – om en ekonomisk doktrins 
misslyckande (Natur&Kultur).

Inspiration till en mer offensiv krispolitik kan 
kanske hämtas i den gamle socialdemokratiske fi-
nansministern Ernst Wigforss texter. Ett välsorterat 
urval finns i årsboken för Arbetarnas kulturhisto-
riska sällskap: Kan dödläget brytas? (Karneval).
Läs en recension av Reinfeldteffekten i Arbetet
Läs mer om Åtstramning till döds i Arbetet

Slagkraftig debut
Pooneh Rohis debutroman Ara-
ben (Ordfront) har en omedelbar 
politisk slagkraft. Den iranska 
regimens grymhet och det svenska 
samhällets orättvisor vävs in i 
en berättelse om två iranskfödda 
svenskars vardag. Ett vimmel av 
minnen och miljöer blandas med 
snöfall. Allra starkast är skildring-

en av den äldre mannen, ”Araben”, som en gång var 
Herr ingenjör men som nu ser sig som avskräde.

Läs en recension i Arbetet

Feministiska strategier på
arbetsmarknaden

Är arbetslivet jämställt? Inte 
direkt. Kvinnor har lägre lön än 
män, arbetar mer deltid, utsätts 
för sexuella trakasserier och blir 
oftare utbrända.

I Lönekamp med förhinder 
(Premiss) ställer Anna Danielsson 
Öberg och Tommy Öberg frågan: 
Varför täpps inte lönegapet igen? 

De lägger huvudansvaret på arbetsgivarna och 
facket och manar till tydligare krav i förhandling-
arna, men skriver inga recept.

Antologin Den feministiska utmaningen (Premiss) 
är mer lösningsfokuserad. En rad forskare, förfat-
tare, utredare och journalister vrider och vänder på 
ojämställdheten på arbetsmarknaden och formule-
rar feministiska strategier för facket.

Rebecka Bohlins och Sara Bergs Bit inte ihop! 
(Ordfront) har kallats ”en feministisk överlevnads-
guide till arbetslivet”. Den innehåller såväl fakta och 
analyser som råd och tips på hur man kan ta strid 
för sina egna och andras arbetsvillkor.
Läs om Den feministiska utmaningen i Arbetet
Läs om Bit inte ihop! på bitinteihop.se

När framtiden avgörs
I Onsdag kväll strax före sju 
(Opal) skildras sex ungdomar i en 
förort under några dagar när fram-
tiden står på spel. Mats Berggren 
visar sin skicklighet som ung-
domsboksförfattare och blottläg-
ger samtidigt de mekanismer som 
bestämmer många ungas livschan-
ser. Intrigen är tight och konflikter 

vävs in i varandra. Det är vackert skrivet med ett 
språk som tillvaratar förortens mångfald.

Läs en recension i Arbetet

1/2014

B O K L Å D A N
D I N  L I T T E R Ä R A  O M B U D S M A N

http://bokladan.org/alla-nyhetsbrev-som-pdf/
http://arbetet.se/2013/12/06/langsam-metodisk-smuts-kastning-tar-hem-spelet/
http://arbetet.se/2014/01/27/ojamlikheten-obducerad/
http://arbetet.se/2013/12/10/facklig-feminism/
http://bitinteihop.se/
http://arbetet.se/2014/02/12/hagkomst-och-utanforskap/
http://arbetet.se/2014/01/29/inte-bara-for-tonaringar/


Skarp norsk klasskildring
Den norske författaren Tomas 
Espedal är en av mästarna inom 
så kallad ”autofiktion”. Nu har 
han för första gången översatts 
till svenska. Romanen Mot kon-
sten (Lindelöws) – som utgår från 
Espedals eget liv – är en skarp 
klasskildring och en obduktion av 
villkoren på olika adresser i Ber-

gen med omnejd under ett halvsekel.
Läs en recension i Arbetet

I väntan på revolutionen
I sin debutroman Grundläggande 
studier i hoppfullhet och hopplös-
het (W&W) skildrar Linn Spross 
två Uppsalastudenters sökande 
efter en politisk identitet. Medan 
Hanna och Imagine planerar och 
utövar sin aktivism brottas de med 
frågor om organisering och kamp, 
samtidigt som de försöker hitta ett 

sätt att leva och älska i väntan på revolutionen.
Läs en recension i Helsingborgs Dagblad

Nazisternas konstplundring
Hitler bar på en dröm om ett 
enormt konstmuseum i Linz – ett 
led i bygget av Tredje Riket. Därför 
skickades specialtränade trupper 
ut med uppdrag att plundra Euro-
pa på konst. Anders Rydell skriver 
om detta i det thrillerartade repor-
taget Plundrarna (Ordfront), och 
skildrar samtidigt den pågående 

striden om den ”försvunna” konsten.
Läs en recension av Plundrarna på bokladan.org

Årets Ivar Lo-pristagare
Årets Ivar Lo-priser hänger ihop. De går till Susanna 
Alakoski, som använder litteraturen och den egna 
erfarenheten för att förändra samhället. Och till 
Ebba Witt-Brattström, som förklarat litteraturens 
förändringskraft. Bägge har gjort stora insatser för 
att sätta det feministiska perspektivet på kartan. 
Läs mer om årets Ivar Lo-pristagare i Arbetet

Bästa arbetsplatsbibliotek
Ett arbetsplatsbibliotek kan vara en enkel boksnur-
ra, en bokhylla eller ett helt rum. De spelar en viktig 
roll för att stimulera läslust. Därför utses för första 
gången årets arbetsplatsbibliotek i samband med 
Boken på Arbetsplatsen i Örebro 27-29 mars. Skicka 
in din nominering senast 28 februari.
Läs mer om hur du nominerar på abf.se

FÖRFATTAREN 
Jenny Wrangborg

Jenny Wrangborg slog igenom med Kallskänken, en 
diktsamling som andades storkök och uppmanande 
till kamp för människovärdet i ett hetsigt arbetsliv. 
Nu är uppföljaren Vad ska vi göra med varandra? 
(Ordfront) här. Den är politisk, men också privat.

Har ditt engagemang minskat?
– Nej inte alls. Men den nya boken handlar också 

om hur politiken påverkar oss utanför våra arbeten.
En kärlekshistoria spelar stor roll. Är den 

en parallell till det politiska?
– Privat och politiskt hör ju ihop. Tänk bara på 

bostadspolitiken. Men avstånden i samhället gör 
det också svårt att leva tillsammans, att nå fram till 
varandra.

I en dikt liknar du socialismen vid ett brev. 
Är dikterna också brev?

– Ja, till de som är stressade, utsatta och inte har 
någonstans att bo... Men det är också för min egen 
skull, för att skriva ner det jag ser och för att kunna 
förändra samhället.

Och förändrar, det gör vi framförallt till-
sammans menar du?

– Ja, det går tillbaka på mina erfarenheter av att 
vara politiskt och fackligt aktiv. Går vi samman är 
vi starka. Det är en nästan fysisk erfarenhet som jag 
faktiskt saknar i stora delar av vänstern.

Jenny Wrangborg vill sporra till engagemang. Hon 
framträder regelbundet, bland annat inom facket. 
Och ofta skapas förändrande samtal.

– Jag får många reaktioner när jag har uppläs-
ningar och pratar efteråt. Dikterna väcker fler erfa-
renheter och fler historier.

Läs en recension av Vad ska vi göra med varandra?
Besök www.jennywrangborg.se för smakprov på 
Wrangborgs poesi, och för kontaktuppgifter.

Redaktör för Boklådan är Kent Werne. John  
Swedenmark, Peter Gustavsson, Hanna Holmer, 
Josefin Hägglund, Åke Johansson, Malin Klingzell-
Brulin, Eivor Schultz och Marianne Steinsaphir har 
bidragit med boktips och underlag till notiserna.

http://arbetet.se/2014/01/17/oforliknelig-klasskildring/
http://hd.se/kultur/boken/2013/08/22/pungspark-mot-reinfeldt-och/
http://arbetet.se/2014/02/19/modernism-kon-och-klass/
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