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Göran Palms litterära arv
Tidigare i år gick Göran Palm, en 
av våra stora poeter, debattörer 
och Sverigeskildrare, bort. Men 
Palm hann färdigställa en ny volym 
av blankverseposet Sverige En 
vintersaga. Och trots att Vin-
tersagan Sverige (Karneval) 
till stor del är formulerad 1984-
2005 fångar han redan på första 

sidan dagens köldhårda debatt: ”Araberna ska inte 
komma här/och lära oss vad levnadsstandard är!”

Ett annat av Palms verk är Liv i Sverige, med nära 
tusen medlemmar och mottot ”varje liv är värt att 
skildra”. Över 140 livsberättelser har föreningen 
hjälpt att komma ut. En av de senaste är Ulla Engls-
pergers välskrivna, uppmärksammade uppväxtskild-
ring Vem har sagt att allt ska vara roligt? 
(Ord & Visor). 

Liv i Sverige ger även ut antologier. Nya När ni 
andra sover (Migra) är skriven av nattarbetare. 
Den rymmer många pärlor av allt från poliser till 
renskötare och håller hög litterär kvalitet.

Mångbottnad gestaltare
Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-
pris tilldelas författaren Anneli 
Jordahl för sin ”ständigt fördju-
pande undersökning av individers 
och kollektivs klassidentitet”.  Hon 
beskrivs av juryn som en ”mång-
bottnad gestaltare som med nya 
uttrycksformer förenar fiktion och 
dokumentation”. Anneli Jordahl 

romandebuterade 2009 med Jag skulle vara din 
hund. Hon har också skrivit den uppmärksammade 
Klass är du fin nog? (2003), och nu senast Som 
hundarna i Lafayette Park (Norstedts), som 
kom ut under hösten. Prisutdelningen sker den 23 
februari 2017 på Ivar Lo-Johanssons födelsedag, 
med en prissumma om 125 000 kronor.

Radikalt i ord och bild
Med Uppgång & fall (Galago) 
återkommer satir-allkonstnären 
Liv Strömquist efter radio-, TV- 
och podcastinsatser till serieal-
bumformatet. Med sin egensin-
niga, ordrika teknik drar hon 
ner byxorna på kapitalismen och 
klassamhället. Den övergripande 
frågan är varför ingen gör något åt 

det växande världsproblemet extrem rikedom.  
2013 gav Amalia Alvarez ut Fem papperslösa 

kvinnors historier, där hon genom intervjuer 
gjorde seriealbum av läget för människor på det 
svenska samhällets botten. I nya Fem historier 
om prostituerade (Tusen serier) används samma 
teknik för att visa hur personer som säljer sex ser på 
sig själva och på dem som köper tjänsterna.

Ett av höstens mest omtalade seriealbum är Daria 
Bogdanskas självbiografiska Wage Slaves (Ga-
lago), där hon berättar starkt berörande och med 
svartaste tusch om facklig kamp och om hur det är 
att arbeta utan anställningstrygghet i Malmö. 

Julsaga om det svåraste
Det är den 23 december och Knut, 
tolv år, tvingas fira jul på onko-
logen, där han vårdas för cancer. 
Han filosoferar och tänker mycket 
på det förfärliga. Ingen fantasi kan 
befria Knut från verkligheten, med 
allt vad den innebär av smärta, 
provtagningar och frågor utan 
svar. Men det tunga ämnet till 

trots får Knut och läsarna ändå en riktig juläventyr. 
Och som i det verkliga livet är det vänner och van-
liga vänliga människor som bidrar till magin. I Du 
är modigast (Rabén & Sjögren) tar sig Christina 
Wahldén an ett svårt ämne på ett imponerande sätt. 
Texten ackompanjeras av humoristiska men realis-
tiska illustrationer av Bettina Johansson.
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Sverigefinnar om fördomar
Idag bor långt över en halv miljon 
personer med finsk bakgrund i 
Sverige. Krigsbarn, arbetskraftsin-
vandrare, finska romer och torne-
dalingar. I antologin Finnjävlar 
(Verbal förlag, red. Kristian Borg) 
berättar författarna Susanna Ala-
koski, Eija Hetekivi Olsson, Mats 
Kolmisoppi och ytterligare tretton 

sverigefinnar om klass och klassresor, diskrimine-
ring och motstånd. Det handlar om att vara finsk 
och svensk, på en och samma gång. Och om att ta 
död på några seglivade fördomar.

En möjlig omställning
Larmrapporterna duggar tätt: 
klimatkatastrofen närmar sig och 
de politiska åtgärderna räcker 
inte. Men efter år av allt djupare 
förtvivlan ser vetenskapsjourna-
listen Jens Ergon en överraskande 
vändning. För första gången på 
200 år utmanas den fossildrivna 
eran på allvar av solenergi, vind-

kraft och annat förnybart, och nu hänger allt på hur 
vi lyckas ta vara på möjligheterna. Omställningen 
(Leopard) är ett medryckande och hoppingivande 
reportage om en utveckling som angår oss alla.

I det här jävla landet
Kent Wisti är prästen och konst-
nären som har 35 000 följare 
på Twitter. Nu har han skrivit 
en bok om tro. Men också en 
bok om politik. Och om saker 
omkring oss som inte funkar. 
Om hur humorn kan hjälpa oss 
att förstå. Wistis satirteckningar 

med kommentarer är roliga, bitska och smarta. 
Boken I det här jävla landet (Placenta) är en jul-
klapp till alla som faktiskt funderar lite djupare över 
sakernas tillstånd. En smula tröst i mörkret.

Och det varde ljus
Kan du föreställa dig en värld 
utan elektriskt ljus? Förr be-
gränsades vi av mörkret. Sedan 
kom glödlampan. Vad förde 
den med sig? Ut ur mörkret 
– Ljusets och belysning-
ens kulturhistoria (Histo-
riska Media) av etnologen och 

kulturhistorikern Jan Garnert är en fascinerande 
och bildrik berättelse om hur samhället, arbetslivet, 
boendet, estetiken och kommunikationen påverka-
des när människan lärde sig behärska ljuset.

FÖRFATTAREN 
Lisa Bjurwald

Lisa Bjurwald, som tidigare gett ut ett antal fack-
böcker, debuterar nu som deckarförfattare med 
Tills bara aska återstår (Bladh by Bladh). Vi får 
följa specialpolisen Rebecka Born på sektionen för 
särskilda hot, en elitgrupp som bekämpar terrorism 
och organiserad brottslighet. 

Hur skulle du beskriva din bok?  
– En verklighetsbaserad thriller med inslag av 

samtidskritik och många starka karaktärer. 
Tar den upp något som du tycker saknas i 

svensk skönlitteratur?
– Hela storyn är unik. Brottsoffer skildras ofta 

väldigt klichéartat i dagens deckare, inte minst när 
de är kvinnor och/eller utlandsfödda.

Du har tidigare ägnat dig åt reportageböck-
er, nu har du skrivit skönlitteratur. Varför?

– Därför att bakgrunden till den här boken var 
för osannolik för att skrivas som facklitteratur. Den 
krävde helt enkelt att berättas i skönlitterär form, 
trots att den är helt sann.

Vad är den stora skillnaden i arbetssätt?
– Skönlitteratur skriver man - eller i alla fall jag - 

på inspiration, medan reportageböcker arbetas fram 
likt långa tidningsreportage. Känslor är professio-
nellt inblandade i det skönlitterära skrivandet på ett 
helt annat sätt. Sedan gäller det att inte gå över styr, 
att hålla fiktionen inom det sannolikas gränser.

Hur skulle du beskriva bokens huvudper-
son? Har hon några drag av dig?

– Rebecka Born delar envisheten, svärandet och 
Stockholmspatriotismen med sin skapare, men 
jag har nu viss förståelse för författare som rasar 
över att ständigt bli jämförda med sina karaktärer. 
Många drag hos henne saknar jag, och vice versa.

 När kommer nästa bok?
– Den skrivs frenetiskt just nu. Den kommer ut 

redan hösten 2017. Rebecka Born vilar inte.
 

Redaktör för nyhetsbrevet Boklådan är Kent 
Werne. Victor Estby, Beata Hansson och Eivor 
Schultz har bidragit med boktips och underlag till 
notiserna i Boklådan #4/2016.


