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Inblick i lånekarusellen
Det har snart gått ett decennium 
sedan Lehmankraschen och den 
stora finanskrisen 2008. Är finans-
systemet sundare idag? Nej, sna-
rare ännu mer sårbart, visar den 
stilsäkre och prisade ekonomijour-
nalisten Andreas Cervenka i Vad 
gör en bank? (Natur & Kultur). 
Minusränta och slappa regler har 

bäddat för en ny kris. Cervenka öppnar motorrum-
met på lånekarusellen och blottar mekaniken.

I Kasinolandet – bostadsbubblan och den 
nya svenska modellen (Verbal) skriver journa-
listen Per Björklund pedagogiskt och rappt om läget 
i Sverige. Ett par decennier av skenande bostads-
priser och ökad utlåning har gjort svenskarna till ett 
av världens mest skuldsatta folk. Storbankerna gör 
mångmiljardvinster, men till vilket pris?

Finansvärldens skumraskaffärer lämpar sig för 
granskande journalistik, men också för skönlittera-
tur. Något Carolina Neurath visade i sin debutroman 
Fartblinda härom året. I uppföljaren Gränslösa 
(Piratförlaget) vänder ekonomijournalisten Beatrice 
Farkas ut och in på bolaget Kritan, som gör rekord-
vinster på att låna pengar till låginkomsttagare.

Pod om arbetarlitteratur
Mattias Torstensson tyckte 
att litteraturkursen i Lund 
glömde arbetarlitteraturen 
och startade en pod för att 
lära sig mer och inspirera till 
läsning. Redan i de tre första 
avsnitten har han nyfiket och 
entusiastiskt gått igenom vad 

arbetarlitteratur är, den tidigaste arbetarlitteraturen 
genom Maria Sandel och den senaste med debutan-
ten Daria Bogdanska och hennes tecknade lönesla-
veriskildring ”Wage Slaves”. Avsnitten hittar man på 
sajten http://arbetarlitteratur.com

Revolutionens år 1917
Det har gått hundra år sedan 
revolutionsåret 1917. Något som 
uppmärksammas i litteraturen. 
I den brittiska historikern Ca-
therine Merridales Lenins resa 
(Historiska Media) får vi följa 
revolutionärens väg från exilen i 
Schweiz via Sverige till hemlandet. 
Vilket leder till revolutionen och 

Sovjetkommunismen. Merridale skriver medryck-
ande och nyanserat om en historisk brytpunkt.

Historikern Håkan Blomqvist visar i den nätta 
boken Potatisrevolutionen (Hjalmarson & Hög-
berg) hur nära Sverige var en revolution vid samma 
tid. Hur hungern fick de fattiga i hela landet att resa 
sig. Och att det i Sverige och på andra håll i Europa 
var kvinnorna, ”mödrarna närmast matborden”, 
som ledde ”hungerrörelsen”.

Med Syndavittnet (Bokförlaget Atlas) inleder 
författaren Mattias Hagberg en romansvit ”om 
den lilla människans möte med de stora idéernas 
ofullkomlighet”. Genom prästen Sakarias och hans 
piga får vi uppleva stalinismens stålhårda värld. 
Historien utspelar sig på en ö i Norra ishavet mellan 
revolutionsåret 1917 och året då Stalin dog, 1953.
 

Raka svar om Förintelsen
Det var inte många som överlevde 
Auschwitz. Hédi Fried tillhör un-
dantagen, och hon är en av få per-
soner som fortfarande finns kvar i 
livet och kan vittna. I Frågor jag 
fått om Förintelsen (Natur & 
Kultur) svarar hon grundligt och 
lättfattligt på frågor som hon fått 
av svenska barn under de trettio 

år hon rest runt i skolor och berättat om den fruk-
tansvärda upplevelsen. Boken blir ett viktigt tidsdo-
kument som lär oss att vad som än händer så är det 
viktigt att hålla reda på sina närmaste.
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Starkt om sorgligt öde
En familj – mamma Ida, pappa 
Ivar och sonen Harry – lever under 
tyngden av Idas accelererande 
psykiska sjukdom i en liten ort i 
Mellansverige, där Ivar driver en 
livsmedelsaffär. Det handlar om 
skam, skuld och utanförskap i det 
föregivet solidariska Folkhemmet. 
Nerverna – berättelsen om 

en familj (W&W) är David Nymans debutroman. 
En verklighetsbaserad, sorglig och skickligt berättad 
historia om ett levnadsöde som berör på djupet.

Angelägen ungdomsroman
Evin och Abdi är hemligt föräls-
kade. Hon är kurd och han en 
somalisk rappare. Evins arbetslösa 
pappa har minutiös kontroll över 
hennes liv. Evins storebror Khabat 
är hans extra ögon under skoltid. 
Khabat slåss med dubbla lojalite-
ter där familjen och systern står på 
motsatta sidor. Kärleksparet blir 

påkomna. Khabats värsta farhågor slår in. Hans sys-
ter måste dö. Mats Berggrens ungdomsroman Din 
syster måste dö (Opal) känns angelägen för alla.

Dystopisk smekmånad
Mats Berglunds roman Smek-
månader (Bonnier) målar upp 
ett olustigt framtidsscenario där 
Finland har byggt en hög mur 
längs gränsen. Beväpnade vakter 
och bestyckade drönare söker upp 
och förintar flyktingar. Samtidigt 
handlar den om ett nygift par på 
smekmånad, utskickade till en 

ogästvänlig ö med ett inledningsvis oklart uppdrag 
från myndigheterna. Ord som samvete och ansvar 
blir viktiga. Deras kärleksförhållande utmanas.

Vardagliga hägringar
Oline Stig är en av dagens främ-
sta och mest produktiva, hyllade 
och prisade svenska novellister. 
Hägring (Bonniers) är hennes 
femte novellsamling sedan debuten 
Ryggen fri 1999. I den nya boken 
undersöker hon medmänniskornas 
identiteter och önskningar i tolv 
noveller med titlar som ”Simon 

och hästarna”, ”Familjefesten”, ”Konsten att rädda 
ett bibliotek”, ”Ett förälskat sinne” och ”Under en 
lycklig stjärna”. Allt i en försåtligt vardaglig ton, 
med en road blick och absolut gehör för människors 
begränsningar och brister.

FÖRFATTAREN 
Johannes Anyuru

I Johannes Anyurus roman De kommer att drun-
kna i sina mödrars tårar (Norstedts) kliver tre 
personer som svär trohet till Daesh in i en bokhan-
del. En kontroversiell konstnärs föredrag avbryts av 
ett skott, panik utbryter och alla tas som gisslan…

Hur skulle du själv beskriva romanen?
–  Som ett försök att förstå samtiden, en berättelse 

om människor som vill leva sina liv och bygga sina 
hem. Men så kommer politiken in och blåser bort 
alla deras drömmar. Jag vill beskriva människors 
hopp, tro, förtvivlan, föräldraskap och hemlöshet.

Det är en ganska dyster bok…
– Världen är ganska dyster just nu. Vi lever i en 

förtvivlad tid.  Jag vill skildra den som jag ser den. 
Jag kan inte säga om det som pågår nu att ” det är 
ingen fara.” Men jag vill också söka efter ljuset och 
hoppet.  Sån är jag som människa. Alla mina böcker 
handlar om att hitta ut ur sorgen.

Vänder sig boken till troende?
– Jag har försökt skriva en bok som alla kan läsa. 

Man kan se Gud från olika håll. Även från det seku-
lära. Men för oss muslimer är terrorismen omkring 
oss något vi hemsöks av vid varje attentat. Vi känner 
sorg och vrede över det som hänt. Men vi gör det 
i tysthet. Jag har förmånen att vara författare och 
känner ett ansvar att ta upp frågan.  Vi måste tala 
högt om vår version av islam.

Men varför terror som tema?
– Efter Charlie Hedbo-attacken i Paris kändes 

det som en nödvändighet att skriva om det, kan-
ske mest för att jag är muslim. Jag ville skriva om 
dessa monster som bär runt på mitt ansikte, och 
andra muslimers, som en mask. Som gör dessa dåd 
i islams namn. Hela världen går igenom en kris nu. 
Men samtidigt ser jag omkring mig att människor 
vill fortsätta leva tillsammans. De flesta tappar inte 
huvudet trots fasansfulla terrordåd omkring oss. De 
fortsätter tro på något bättre. Det finns hopp.

Redaktör för nyhetsbrevet Boklådan är Kent 
Werne. Victor Estby, Beata Hansson och Eivor 
Schultz har bidragit med boktips och underlag till 
notiserna i Boklådan #1/2017.


