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Köp mindre, lev enklare

Om krigets vardagsliv

Har vi blivit shoppingberoende?
I Yes – därför köper vi det vi
inte behöver (Ordfront) blottlägger Katarina Bjärvall konsumismens psykologi. Människans
belöningssystem tar en betydande
del av vår hjärna i anspråk. Men
hur styrs vi av de kommersiella
krafterna? Förklaringar, frågor och
goda exempel kommer ibland från oväntat håll.
När den industriella revolutionen ”gasar hela
vägen in i kaklet” kanske den kan bemötas med det
motsatta: lantlivet. I Jordad – enklare liv i kollapsens skugga (Ordfront) söker sig David Jonstad bakåt i historien och hittar svaret på framtidens
utmaningar under våra fötter. Det är jorden som ska
rädda oss när kriserna fördjupas, menar han. Att
kunna bruka jorden kan bli värdefullare än pengar.
Den som inte är beredd att bli lantbrukare kan
kanske ändå låta sig inspireras av Ägodela – köp
mindre, få tillgång till mer (Naturskyddsföreningen). En praktisk handbok i resurssparande.

Kanske är skildringar av krigets
vardag det som kan få oss som inte
upplevt krig att förstå. Den kurdiske författaren Niroz Malek vägrar
att lämna sitt skrivbord i Aleppo.
Därifrån gestaltar han i Under
krigets himmel (Tranan) med
koncentration och skärpa blixtsekvenser från krigets Syrien.
Hur kan kriget förändra en människa? I reportageboken Mannen från Harem (Natur & Kultur)
följer journalisten Emanuel Sidea under flera år
Safir, en arbetslös före detta filosofistudent. När
kriget i Syrien bryter ut börjar han av en slump
tjäna pengar på att smuggla jihadister från Turkiet
in i IS-land.
Afghanistans enda gris (Verbal) är en klarögd
skildring av det genom decennier och av imperier
och fundamentalister plågade Afghanistan. Journalisterna Ivan Andersen och Christoffer Hjalmarsson
redogör för krigskorrespondentens verklighet i ett
land som lever vidare på sitt eget vis.

Krimi för hängmattan

Sommarläsning för barn

Två norska författare bjuder på
spännande sommarläsning. Monica Kristensens Operation Fritham (Leopard) inleds 1942 när
två fartyg är på väg till Nordnorge.
De är på ett riskfyllt uppdrag: att
återta Svalbard från tyskarna.
Nästan sextio år senare möts de
allierade och tyska soldaterna för
att minnas och försonas kring det som skett. Bara
en människa (Lindelöws) av Kristine Naess är
en psykologisk kriminalroman uppbyggd kring en
tolvårig flickas försvinnande, som mynnar ut i tre
kvinnoporträtt. En välavvägd balans mellan spänning och det allmängiltiga, relationer, sociala ramar,
utsatthet och ett ärftligt inre mörker.

Mulle Mecks verktyg (Berghs)
av George Johansson och Jens
Ahlbom är en bok för sommarlediga, snickarsugna och vetgiriga
barn (3-6 år). Mulle måste städa
upp i sin verkstad, och för hunden
Buffa berättar han vad verktygen
används till. I den fina rimsagan Himmel och pannkaka
(Berghs), av Eva Lindell och Cecilia Häikkilä, möter
vi djur av okänd art som påminner om Muminvärldens gestalter. Mambrassen vill ordna en fest och
träffa sina vänner, börjar baka men fastnar bokstavligen i smeten, den härliga konsistensen som man
kan klafsa i och kladda med. Allt blir pannkaka, men
det slutar ändå i en härlig fest (för barn 0-3 år).

Historier från byggbaracken
Byggnadssmeden Micke Evhammar debuterade med Thick as a
Brick 2009. Och efter en bok om
svenska FN-soldater i Afghanistan,
är han nu tillbaka hos byggarbetarna med romanen Sju dagar i
maj (Ordfront), en nutidsparallell
till Josef Kjellgrens Människor
kring en bro. Evhammar gör
läsaren till en förtrogen. Som att i en byggbarack
få lyssna på historier ur 2010-talets arbetarvardag,
med utslitna, värkande kroppar, yrkesstolthet, vanmakt och panik. Där döden alltid är nära.

Galghumoristiska noveller
I Handbok för städerskor
(Natur & Kultur) bjuder Lucia
Berlin på galghumoristiska och
sarkastiska anekdoter om cancer,
alkoholism och fattigdom. Intelligenta noveller med skratt, oro,
eftertanke och bottenlös smärta.
Om en dag vid kemtvätten, på avgiftningskliniken, om konsten att
flirta med äldre män och om att dra ut tänder på en
tandläkare. Stilen är ärlig och driven och novellerna
fulla av oväntade ögonblicksdetaljer.

Varmt om systerskap
Serietecknaren Lena Ackebo
debuterar nu som romanförfattare
med Världens vackraste man
(Natur & Kultur), en sorglig, rolig
och varm berättelse om 64-åriga
Mona och den tio år yngre systern
Barbro, som åker till Mallorca
tillsammans. Systrarna tampas
med varandra och med sina egna
reflektioner kring vad det blev av livet. De gör upp
om sina skilda uppfattningar om uppväxten och
får samtidigt en chans att blomma upp igen under
chartersemestern i Alcudia.

Hundra år av rasism
I reportageboken Oanpassbara
medborgare (Bokförlaget Atlas)
berättar journalisten Hynek Pallas
den för många svenskar okända
historien om de tjeckiska romerna. Hundra år av rasism och
diskriminering har satt sina spår.
Pallas gör nedslag hos aktivister
och familjer, besöker ghetton och
fotbollslag, hela tiden med närvaro och skärpa. En
intressant, plågsam och aktuell bok som blottlägger
en växande rasism som angår oss alla.

FÖRFATTAREN
Birgitta Andersson

Vid 67 års ålder debuterade Birgitta Andersson med
den självbiografiska romanen Blondie, som skildrar ett liv fyllt av våldtäkter, prostitution, droger och
fängelsevistelser. Den har sålt i 90 000 exemplar.
Nya boken Lustans tivoli (Ordberoende förlag)
är en fristående fortsättning och bryter mot alla
invanda föreställningar om kvinnor som fyllt 70.
Vad betydde Blondie för dig?
– Den förändrade mitt liv. Det var första gången
jag enbart mötts av värme och kärlek för något jag
gjort. Från läsarna, min familj och mina före detta
arbetskamrater fick jag positiva reaktioner trots att
jag ärligt berättade om mig själv och mitt liv. Trots
att jag berättade om alla livslögner fick jag respekt
tillbaka.
Lustans tivoli – ”en roman för den mogna
kvinnan som vill fortsätta leva livet fullt ut” –
varför har du skrivit den?
– Jag skrev bara på egentligen. Men mina romaner och noveller drivs av ett underifrånperspektiv.
De handlar inte alltid om mig, men de är alla en del
av mig – om det så handlar om sexualitet bortom
normen eller hemlöshet, missbruk och kriminalitet.
Men jag vill också bryta tabun, synliggöra människor som nått en viss ålder – särskilt kvinnor. Det
handlar inte bara om sex, utan om att man ska få
vara fri att existera när man fyllt 50. Och om att
våga ta språnget för sjutton – att våga leva för fan!
Som författare ger du mycket av dig själv.
Vad beror det på?
– Jag tror att det är min styrka. Ingen ska kunna
komma och säga att jag gett en bättre bild av mig
själv. Jag vill också försöka visa alla som döljer saker
att det inte är fel att visa sina brister. Det är inte
skamligt att vara annorlunda, ibland kan det rentav
vara en tillgång.
Redaktör för Boklådan är Kent Werne. Victor
Estby, Beata Hansson och Eivor Schultz ingår i
referensgruppen och har bidragit med boktips och
underlag till notiserna i Boklådan #2/2016.

