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Berättelser från gränslandet
Med Thom Lundbergs debutroman 
För vad sorg och smärta (Bon-
niers) har romanifolket (resan-
defolket) fått sin första arbetar-
skildring. På en saklig och effektiv 
prosa, med insprängda ord på 
romani, berättar han romanifolkets 
svenska historia genom familjen 
Klosterman som är på flykt från 

de så kallade tattarkravallerna i Jönköping några år 
efter andra världskrigets slut.

Om detta sjunger vi inte ensamma (ETC) är 
sprungen ur redaktörerna och författarna Anna Jör-
gensdotters och Charlotte Qvandts frustration över 
flyktingsituationen och ett Europa som sluter sig. 
Kunde man samla pennor och röster för att sprida 
insikt och hopp? Svaret blev en mäktig, poetisk an-
tologi om hur gränserna löper genom tiderna, både 
utanför och inom Europa.

Ingen medborgare har väl undgått att fundera 
över bakgrunden hos de medmänniskor som tvingas 
tigga på våra gator. I Ni inger dessa människor 
hopp (W&W) följer författarna aktivister som hjäl-
per romska tiggare i Sverige. Ett gediget reportage 
om den orättvisa vi bevittnar varje dag. 

Berättelse om förlorade värden
I romanen Drömmen om Elim 
(Libris) tar den flerfaldigt prisbe-
lönta författaren Vibeke Olsson  
oss med till en frikyrka i 80-ta-
lets Stockholm. Andreas, som är 
pastor i Elimförsamlingen och gift 
med Ann-Charlotte som jobbar i 
kyrkans café, försöker hålla ihop 
allt och alla medan den nyliberala 

statskuppen pågår för fullt utanför och påverkar 
vardagen i församlingen. En betraktelse över det vi 
låtit gå förlorat - de många viktiga värden och struk-
turer som är svåra att bygga upp igen.

Mörk framtid och dåtid
Vad skulle hända om ett främlings-
fientligt parti fick makten i Sve-
rige? Kanske finns svaret i Camilla 
Stens dystopiska romandebut En 
annan gryning (Ordfront). 
Medborgarna delas upp i olika 
klasser beroende på graden av 
utländskt blod, och det är förenat 
med livsfara, om än inte med total 

hopplöshet, att göra motstånd. 
En annan dystopisk debutroman är David Norlins 

täta, koncentrerade och kvävande Dagar utan 
ljus nätter utan mörker (Weyler). Världen är 
nära ett förintelsekrig, handlingen utspelas ombord 
på en atomubåt och huvudpersonens enda länk till 
omvärlden är hemliga krypterade meddelanden från 
en kvinna han aldrig mött.

De trådar som vävs ihop till samhällskritiska 
dystopier i vår tid löper också bakåt. I Det största 
brottet - offer och förövare i den norska 
förintelsen (Bonniers) lyser Marte Michelet upp 
en mörk vrå av historien. På skarp och medryck-
ande sakprosa berättar hon om de norska judar som 
skickades till gaskamrarna i Auschwitz, men också 
om medlöpare och motståndsmän.

Så kan du tackla hatet
Hatet, särskilt på nätet – och 
samhällets oförmåga att bemöta 
det – drabbar den som utsätts, 
demokratin och yttrandefrihe-
ten. Det visar frilansjournalisten 
och författaren Rebecka Bohlin i 
Tackla hatet (Ordfront), där hon 
berättar om personliga erfarenhe-
ter av hat och hot och intervjuar 

offer, säkerhetsexperter och forskare i Sverige och 
utomlands. Dessutom ger hon konkreta tips på hur 
man kan tackla hatet om man själv råkar ut för det. 
En viktig bok som kan göra skillnad.
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Mellan värdighet och vanvård
Vårdbiträdets verklighet får ännu 
en nyans med Sebastian Lönn-
lövs debattbok Varje dag är en 
vårdskandal (Bonniers). Ett 
klarögt, sakligt vittnesmål från en 
del av samhället vi sällan vill tänka 
på, men där de flesta av oss förr 
eller senare hamnar. Där vårdande 
och vårdade slåss för att behålla 

värdigheten i en tillvaro av såväl övermänsklig mul-
titaskad lindring, som vanvård av nöd och tvång.

Varmknasig kärleksroman
Peter Gardos Gryningsfeber 
(Massolit) är en varmknasig 
roman inspirerad av verkliga 
kärleksbrev skrivna efter andra 
världskrigets slut. Huvudperso-
nen, författarens pappa, anländer 
som en svårt sjuk yngling från 
Ungern till Sverige, fast förvissad 
om att hitta kärleken innan han 

dör. Han börjar skriva brev till ungerska flickor som 
befinner sig på olika rehabiliteringshem i Sverige. 
Och finner det han söker.

Om vårt yttersta ansvar
Vad ska vi med socialtjänsten till? 
Och varför krisar den? I debat-
tantologin Det yttersta ansva-
ret – socialtjänstens kris och 
utmaningar (Premiss, red. Kent 
Werne) skriver bland andra Su-
sanna Alakoski, Kristian Lundberg 
och Kristina Mattsson initierat och 
starkt om glappet mellan social-

tjänstlagens vision om demokrati, jämlikhet och 
solidaritet, och det nutida ofärdslandet där fattiga 
tvingas förlita sig på matkassar från välgörare och 
pressade socialarbetare går på knäna.

Johanssons liv under jord
Den före detta kocken och bageri-
arbetaren Henrik Johansson följer 
upp den uppmärksammade deck-
arskräckarbetarromanen Av kött 
och blod (2013) med en samling 
dikter och kortprosastycken i 
Johanssons liv, arbetsglädje 
och återuppståndelse (Rastlös 
Sorgenfri). Den innehåller bland 

annat den dråpliga, originella titelprosadikten, där 
Johansson rentav måste jobba som lik eftersom ”po-
litikerna har förlängt pensionsåldern till fem år efter 
döden och Medlingsinstitutet har sänkt lönerna till 
två meter under jorden”.

Sjuka småstadssjälar
Kristina Olssons psykologiska 
skräckroman Sjuka själar 
(Piratförlaget) utspelar sig i en 
småstadsidyll där ungdomar 
plötsligt försvinner. Någon kom-
mer tillbaka med kroppskador och 
minnesförlust. Andra saknas. Det 
handlar om skuld, vanmakt och 
om att inte kunna lita på någon, 

inte ens sig själv. Väl tecknade karaktärer lotsas in i 
sina mörkaste vrår, där andra krafter tar över.

En ny bild av Sverige
Det började med ett uppmärksam-
mat reportage där journalisten och 
fotografen Alexander Mahmoud 
återvände till sin hemby för att 
skåda rasismen i vitögat, och det 
slutade med en hyllad bok. Mel-
lan rummen (Bokförlaget Atlas) 
är en berättelse om det moderna 
Sverige som fångar och berör. Skri-

ven i dagboksform. En glödande samhällsskildring, 
men också en kärlekshistoria.

Trösterik sorgebok
Hur ska man sörja dem vars exi-
stens andra inte vill bli påminda 
om? Vad händer om man aldrig vå-
gar minnas de vänner man förlorat 
och hur finner man en mening i att 
tillhöra dem som inte insjuknade? 
Andrew Hollerans Sorg (Bokförla-
get Atlas) handlar om bögarna som 
överlevde aidsepidemin, och alla 

som inte gjorde det. En trösterik bok för den som 
mist någon kär och som lever med sorg.

Om klyftornas Europa
I finanskrisens kölvatten har 
arbetsmarknaden brutaliserats. 
I reportageboken Hårda tider 
(Leopard) reser Ingeborg Eliassen 
genom ett Europa där välfärdssta-
ten är satt under press och starka 
krafter försämrar arbetsvillkoren 
för breda grupper i jakten på ”flexi-
bilitet”. Vi möter svenskar som 

åker till Norge för att arbeta och tyskar med låga 
löner som knappt får ihop till mat och hyra.

Redaktör för Boklådan är Kent Werne. Victor 
Estby, Eivor Schultz, Beata Hansson och Sara 
Abdollahi ingår i referensgruppen och har bidragit 
med underlag till notiserna i #1/2016.


