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Tre feministiska självporträtt
Historikern Yvonne Hirdman är 
en av den moderna feminismens 
förgrundsfigurer. 2010 vann hon 
också Augustpriset för Den röda 
grevinnan – en personlig och 
storslagen biografi över hennes 
mamma Charlotte. I Medan jag 
var ung – en egohistoria från 
1900-talet (Ordfront) riktar hon 

blicken mot sitt eget händelserika liv, samtidigt som 
hon skildrar efterkrigstidens samhällsomvandling.

När Suzanne Brøggers självbiografiska och frisprå-
kiga roman Crème Fraîche (Norstedts) gavs ut 
1978 blev den både hyllad och utskälld i pressen. La-
gom till Brøggers 70-årsdag släpptes hösten 2014 en 
nyutgåva av boken, med ett intresseväckande förord 
av augustprisade författaren Kristina Sandberg.

Aleksandra Kollontaj levde under en annan del av 
1900-talet. Som socialist, feminist, revolutionär och 
senare sovjetisk minister i Sverige var hon stridbar 
och omstridd, och i självporträttet Jag har levt 
många liv (Sjösala förlag) ger hon sin version.
Läs en recension av Medan jag var ung
Läs en recension av Crème Fraîche
Läs en recension av Jag har levt många liv

Novellantologi om arbetslivet
Att bli utfryst när man står upp för 
sanningen, att känna yrkesstolthet 
i ett lågstatusyrke, att gå en omöj-
lig arbetsdag inom hemtjänsten 
till mötes, att efter fyrtio år som 
busschaufför få en splitterny buss, 
att planera hämnd på läkaren som 
underkänt ens sjukskrivning. Om 
detta handlar Fri höjd (En bok 

för alla) – en novellantologi om arbetslivet med 
bidrag av bland andra Aino Trosell och Åke Johans-
son, framtagen för fackliga studier i Västernorrland.
Läs mer om novellantologin Fri höjd 

Starka bilder av romer
I Vi är romer (LUX) får vi 
i starka bilder och intervjuer 
möta ett hundratal personer 
som berättar om hur det är att 
vara rom i Sverige. Boken byg-
ger på en prisbelönt utställning.

På 1960-talet blev Katarina 
Taikon en svensk Martin Luther 
King i romernas kamp för lika 

rättigheter. Och med de självbiografiska barn- och 
ungdomsböckerna om Katitzi ville Taikon skapa 
större förståelse för romernas situation i Sverige. 13 
Katitziböcker släpps nu i vackra nyutgåvor på Natur 
& Kultur, med illustrationer av Joanna Hellgren.

Författaren Gunilla Lundgren är en av landets 
främsta främjare av romers berättelser. 2005 kom 
hennes intervjubok Sofia Z-4515 om Sofia Taikon 
ut, illustrerad av Amanda Eriksson. Taikon berättar 
om tiden i koncentrationslägren Auschwitz-Birke-
nau och Ravensbrück. Boken är nu återutgiven som 
seriealbum och säljs av fattiga romska EU-migran-
ter på gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer om fotoboken Vi är romer
Läs mer om nyutgivningen av Katitziböckerna
Läs mer om intervjuboken Sofia Z-4515

Att utforska världen ihop
I ungdomsromanen Livets out-
grundliga mysterier (Gilla 
böcker) berättar den amerikanske 
författaren Benjamin Alire Sáenz 
egensinnigt och medryckande 
om en femtonårig pojkes liv i 
1980-talets Texas. Aristotle, en 
ung mexikanskättad enstöring som 
löst problem med nävarna och vars 

bror sitter i fängelse, möter den diktläsande Dante 
som förändrar hans tillvaro. En stark berättelse om 
att utforska världen ihop.
Läs en recension i Litteraturmagazinet
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Ekot av en förälskelse
I Olivia Bergdahls Efter Ekot 
(Ordfront) blir Fanny och Sam 
djupt förälskade, ja bländade av 
varandra. Men sakta förändras 
scenen och rollerna i en sorglig 
och nedbrytande process, där ny-
hetssändningarna är det som för 
handlingen framåt i en allt mer 
instängd värld. En läsvärd och 

riktigt välskriven debutroman som lämnar spår.
Läs en recension av Efter Ekot

När det svåra drabbar oss
Ann-Charlotte Alverfors är en av 
den moderna arbetarlitteraturens 
stora författare. I nya romanen 
Vitnäbb (Karneval) gestaltar 
hon koncentrerat och svartskim-
rande flyktingens och TBC-hems-
barnets klassresor till framgångs-
rikt läkar- och författarpar, och 
hur sjukdomen och dödsfågeln 

Vitnäbb blir ressällskap och välter livet över ända.
Läs en recension i Aftonbladet

Underjordiska myter
Efter den hyllade Norrlandstrilo-
gin Hundarna, Änglarna och 
Kärleken gömmer minnet 
tar Ola Nilsson med läsaren till 
underjorden. Nya romanen Isi-
dor och Paula (Natur & Kultur) 
är en modern variant av myten 
om Orfeus och Eurydike. Nilsson 
skildrar en tunnelbaneförares 

arbetsliv och nystar i två kusiners trasiga uppväxt.
Läs en recension i SvD

Ivar Lo-priset till Axelsson
Majgull Axelsson har tillde-
lats fackföreningsrörelsens 
Ivar Lo-pris 2015 ”för ett 
författarskap som utifrån en 
solidarisk grundsyn utgör 
en gestaltande undersök-
ning av orättvisors uttryck 
och ursprung”. Axelssons 
senaste roman Jag heter 
inte Miriam (Brombergs) 
skildrar – helt i Ivar LO:s 
anda – romernas situation i 

Sverige. ”Majgull Axelsson ger röst, kropp och tem-
perament åt människor som är fångna av materiella 
och existentiella ojämlika betingelser”, skriver juryn.
Läs en intervju med Majgull Axelsson i Arbetet

FÖRFATTAREN 
Jerker Virdborg

I Jerker Virdborgs nya novellsamling Skyddsrum-
met Luxgatan (Bonniers) drabbas Sverige av 
inbördeskrig. Människor trycker ihop sig i mörka 
skyddsrum, slaktas av paramilitära extremister, flyr 
genom unkna kärr och brottas med svåra dilemman.

Kriget och dystopin är återkommande inslag i 
Jerker Virdborgs författarskap. Den prisade genom-
brottsromanen Svart Krabba (Norstedts, 2002) 
handlar till exempel om fyra soldater i ett krigsdrab-
bat fiktivt nordiskt land. Men den här gången rör sig 
karaktärerna genom namngivna svenska städer och 
landskap, samtidigt som allt är förändrat.

– Jag har velat skapa laddning genom att osäkra 
det välbekanta, säger Jerker Virdborg.

Varför ta kriget till Sverige?
– Genom att använda miljöer som människor nor-

malt rör sig i kan kriget, som annars känns väldigt 
långt ifrån det trygga Sverige, bli mer verkligt och 
påträngande. Det är också tacksamt att skapa intres-
santa stämningar när katastrofen är närvarande.

Vilka reaktioner har du velat väcka?
– Förhoppningsvis föder novellerna tankar om hur 

vi ska förhålla oss till krig, för det finns mängder av 
människor som lever under de omständigheter som 
skildras i boken – i Syrien och Ukraina till exempel. 
Samtidigt ställs existentiella frågor på sin spets. 
Vart vänder vi oss till exempel med vårt behov av 
trygghet mitt i detta kaos, när det inte finns någon 
fungerande stat som skyddar oss?

Du har inspirerats av Franz Kafka?
– Ja, han var en avgörande läsupplevelse. Realis-

tiskt men suggestivt. Och Hemingway förstås, med 
sin minimalism och undertextteknik. Men också av 
de svenska författare som skrivit i deras anda.
Läs mer om Skyddsrummet Luxgatan i Arbetet

Redaktör för Boklådan är Kent Werne. Victor 
Estby, Eivor Schultz, John Swedenmark och Jonna 
Sima har bidragit med boktips och underlag till 
notiserna i Boklådan #1/2015.


