
Nyhetsbrevet Boklådan ger aktuella lästips fyra 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.

Inblick i IS och Krimkonflikten
Islamiska Staten (IS) har med hjälp 
av brutal krigföring, ”rädslans 
propaganda”, smart rekrytering 
via sociala medier och ett löftes-
rikt budskap till desillusionerade 
sunnimuslimer, lyckats spränga 
två länder i ett redan sargat och 
krigshärjat Mellanöstern. I Isla-
miska Staten (Fri tanke) analy-

serar terroristexperten Loretta Napoleoni en nation 
i vardande och följer trådarna bakåt och framåt.

Den som vill förstå vad som hänt i Syrien bör 
också kasta sig över antologin Syrien – revolu-
tionen, makten och människorna (Verbal, red. 
Per Björklund), med bidrag av bland andra Somar 
Al Naher och Bitte Hammargren. Här ges nya och 
initierade perspektiv på regimen och kriget.

Nya perspektiv får man också i Kalle Kniiviläs 
snabbfotade och starka reportage Krim tillhör 
oss (Bokförlaget Atlas), där han intervjuar boende 
på Krim – en splittrad lokalbefolkning i en tickande 
bomb med potentiellt kontinental påverkan.
Läs en recension av Islamiska staten
Läs en recension av Syrienantologin
Läs en recension av Krim tillhör oss

Sorgesång för anhöriga
Oktober i Fattigsverige (2012) 
är en rapportbok i dagsboksform 
om den växande sociala utsatthe-
ten i ett raserat folkhem. I April 
i anhörigsverige (Bonniers) 
behåller Susanna Alakoski formen, 
men växlar ämne. Den är en poe-
tisk och politiskt laddad sorgesång 
tillägnad alla som levt nära alko-

holismens eller narkotikaberoendets helvete, och 
som farit illa. ”Den här boken är för oss beskurna”, 
skriver hon. ”Vi, de anhöriga, ensamsörjande.”
Läs en recension i Arbetet 

Berättelser om flickors villkor
Kristina Lindströms två tidigare 
ungdomsböcker om flickornas 
historia i Sverige och Europa har 
blivit kritikerrosade och prisbe-
lönta. Uppföljaren Flickornas 
historia – världen (Rabén 
& Sjögren), lyfter fram verkliga 
flickor som Marie-Antoinette, 
men också påhittade som kun-

nat finnas. Berättelserna sträcker sig från det gamla 
Egypten till dagens Palestina.

I det könssegregerade Afghanistan värderas flickor 
inte högt. I reportageboken De förklädda flickor-
na i Kabul (Bonniers) beskriver Jenny Nordberg 
hur föräldrar klär ut sina flickor till pojkar så att de 
kan röra sig friare, arbeta och gå i skolan.

En av 2000-talets mest omtalade flickskildringar, 
Marjane Satrapis självbiografiska serieroman 
Persepolis (Galago), har glädjande nog getts ut på 
nytt. Vi får följa Marji från revolutionen i Iran, via 
tonårsexilen i Europa till de första vuxenåren i hem-
landet och kampen för ett självständigt liv. 
Läs en recension av Flickornas historia – Världen
Se en intervju med Jenny Nordberg
Läs mer om serieromanen Persepolis 

Självutplåningens konst
Efter hyllade serieromanen Små-
lands mörker och romanen 
Riv alla tempel befäster Henrik 
Bromander sin plats som en av de 
mest egensinniga skildrarna av da-
gens Sverige med Kurs i självut-
plåning (Galago). I novellartade 
serier möter vi LO-administratörer 
som blir clownteatermobbade, 

albanska livsmedelsarbetare vars förflutna får nuet 
att rasa samman och sverigedemokratiska iranska 
chefer på privata vårdhem.
Läs en recension i SvD
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Återupptäck Molin och Ahlin
”Jag gör film som jag bygger 
broar och vägar”, förklarade Lars 
Molin en gång. Han var berg-
sprängarsonen och vägmästaren 
som blev en av Sveriges mest 
älskade dramatiker, regissörer 
och arbetarförfattare – känd för 
tv-produktioner som Tre kär-
lekar, Den tatuerade änkan 

och Potatishandlaren (alla i SVT:s Öppet Arkiv), 
och böcker som Bomsalva, Vild-Hussen och 
Träkusten (nyutgivna som e-böcker). I biografin 
Lars Molin – mitt i berättelsen (Piratförlaget) 
tecknar Gunilla Jensen ett porträtt av sin tidigare 
kollega, med fokus på Molins omfattande verk. 
Skrönornas mästare, som Jensen beskriver honom, 
hade alltid en fot i arbetarklassens verklighet.

Det hade i högsta grad också hans namne Lars 
Ahlin, liksom Molin en arbetarförfattare bördig från 
Norrland, närmare bestämt Sundsvall. I år skulle 
han ha fyllt hundra, vilket uppmärksammas med en 
nyutgivning av romanerna Natt i marknadstäl-
tet (Bonniers) och Tåbb med manifestet (e-bok), 
samt en samling noveller i urval av Lars Andersson.
Läs en recension av Mohlinbiografin
Läs en recension av Natt i marknadstältet

Berättelser från vägarna
Med debuten Truck stop blev 
långtradarchauffören David Erics-
son ett av arbetarlitteraturens 
givna namn. I den nya novellsam-
lingen Vad skulle vi göra om 
vi inte var rädda? (Lindelöws) 
skildrar han med sin stillsamma, 
klara röst vägarnas Sverige och 
Europa, och fångar förarnas vill-

kor i en mening: ”Vår otrygghet är andras trygghet 
och godset ska fram till varje pris.”
Läs en recension i Sydsvenskan

Tidning om arbetarlitteratur
Föreningen Arbetarskri-
vare har startat tidningen 
Klass, som genom dikter, 
noveller, intervjuer, 
reportage, krönikor och 
recensioner berör arbetar-
litteraturens villkor och 
uttryck. I första numret, 
som fått tryckas om på 

grund av den stora efterfrågan, intervjuas bland an-
nat Åsa Linderborg och föreningens grundare Bernt-
Olov Andersson. Tidningen är en bred och nödvän-
dig arena för klassfrågor och ny arbetarlitteratur.  
Läs en recension av Klass i Mål & Medel

Arbetslinjens kranka blekhet
I Vi bara lyder – en berät-
telse om arbetsförmedlingen 
(Bokförlaget Atlas) går sociologen 
och arbetskritikern Roland Paul-
sen på en analytisk men galghu-
moristisk upptäcktsfärd genom 
en av våra mest misstrodda myn-
digheter. I möten med chefer och 
anställda framträder bilden av en 

arbetslinje som tycks handla mer om att piska och 
sysselsätta arbetslösa med meningslösa aktiviteter, 
än om att förmedla verkliga arbeten. Och mitt i det 
absurda är berättelsen politiskt sprängstoff.

Absurd framstår också kontorsmiljön som skildras 
i Elise Karlssons roman Linjen (Natur & Kultur). 
Trots att huvudpersonens jobb är meningslöst och 
otryggheten stor köper hon läget. I Arbetet recense-
rar Magnus Nilsson: ”Å ena sidan har globalisering, 
nyliberalism och försvagade fackföreningar resul-
terat i en tilltagande förslumning av arbetslivet. Å 
andra sidan har politikernas tal om arbetslinjen lett 
till en mytologisering av just förvärvsarbetet som 
själva livets essens. I skärningspunkten mellan dessa 
tendenser blir arbetet ett absurt fenomen.”
Läs en recension av Vi bara lyder i Arbetet
Läs en recension av Linjen i Arbetet

I kulturtantens universum
Martina Montelius nya roman Os-
car Levertins vänner (Bokför-
laget Atlas) handlar om Boel – en 
medelålders spolformad kultur-
tant med en traumatisk barndom.  
I ett rasande tempo parodieras 
kulturlivets alla vinklar och vrår, 
samtidigt som Boel ger sig ut på 
ett promiskuöst äventyr där alla 

gränser ska brytas innan hon är för gammal. 
Läs Boklådans recension 

Spår av det förflutna
I Doris Dahlins nya roman Him-
len bar inga moln (Ordfront) 
återvänder författaren Maria till 
den norrländska staden där hon 
växt upp. Mötet med barndomens 
bästa väninna förmörkas av oupp-
klarade konflikter som kommer till 
ytan. En berättelse om vänskap, 
kärlek, övergrepp och skam. 

Läs Boklådans recension

Redaktör för Boklådan är Kent Werne. Victor Estby 
och Eivor Schultz har bidragit med boktips och 
underlag till notiserna i Boklådan #2/2015.
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