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Bra böcker apropå #metoo
Ebba Witt-Brattströms Kultur-
kvinnan (Norstedts) är nöd-
vändig läsning om kvinnor från 
Jungfru Maria till Elena Fer-
rante, via Heliga Birgitta och Moa 
Martinson. Trots #metoo behövs 
ännu böcker skrivna av någon som 
fängslar genom skildringar av alla 
kön och som ”ser dialogen mellan 

könen som litteraturens poäng”.
Med Bara en kram (Bokförlaget Atlas) fortsät-

ter Henrik Bromander sin upptäcktsfärd genom 
manlighetens skevheter. Vi möter en kulturman 
som vill framstå som feminist tills fasaden rämnar 
och blottar en inte lika skön insida. En egensinnig, 
korthuggen och skrämmande aktuell historia. 

Rebecka Bohlins och Sara Bergs Fem härskar-
tekniker: femtio motståndsstrategier (Ord-
front) kommer ur decenniers workshops och möten 
med kvinnor som osynliggjorts, förlöjligats, påförts 
skam och skuld, blivit undanhållna information och 
dubbelbestraffats. Boken utgår även från socialpsy-
kologen Berit Ås begrepp härskartekniker. Här finns 
exempel på teknikerna och hur de kan bemötas. 
Perfekt handbok från och med #metoo.

Tolv berättelser i juletid
Med tolv berättelser och tolv fest-
måltider ger Jeanette Winterson 
i Juldagar (W&W) – en vackert 
inbunden bok –  högtiderna runt 
julen en i dubbel bemärkelse lyxig 
inramning. Merparten av berättel-
serna utspelar sig i samtiden, men vi 
får också stifta bekantskap med den 
unga bruden som ska gifta sig med 

en äldre slottsherre, gatuhunden som blir inslagen i 
en gigantisk smällkaramell och det unga paret som 
blivit inmurade i källaren i ett stort hus för länge 
sedan och inte fått frid.

Upprorens år 1968
Kring det magiska 1968, uppro-
rens år, cirkulerar handlingen i 
Eva Swedenmarks roman Paris 
passion (Ordberoende förlag), 
som sägs vara inspirerad av hennes 
eget liv. Läsaren får följa med till 
Paris och ta del av de revolutionära 
strömningarna som rådde under 
sextiotalets slut, och där serveras 

en balansakt mellan borgerlighet, visioner, romantik 
och intellektuell arbetarradikalism. Men samtidigt 
är det en ”bli vuxenskildring” där drömmar krockar 
med verklighet.

Även i Jan Guillous senaste bok 1968 (Piratför-
laget) diskuteras framtid och moral intensivt ur ett 
ungdomsperspektiv. När är det rätt att göra uppror 
och när ska man värna om äganderätten? Denna 
bok är del sju i Guillous romansvit i tio delar om 
1900-talets politiska utveckling.

Åsa Mobergs memoarer Livet (Natur & Kultur) 
rör sig också kring året 1968. Redan som tonåring 
var Moberg stjärnkrönikör på Aftonbladet. Boken är 
ett historiskt dokument, inte minst om den tidens 
dagstidningsintriger. Men den svidande samhälls-
kritiken är alltjämt aktuell.
 

Frisk klassreseskildring
Evin Ahmads debut En dag ska 
jag bygga ett slott av pengar 
(Natur & Kultur) har ett eget och 
friskt språk mittemellan blå linjen 
och Valhallavägen. En framgångs-
rik skådespelare från Orten berät-
tar hur det kan vara att försöka 
drömma om något annat i en 
verklighet där människor som hon 

möts av chanslöshet och motstånd. En nyanserad 
klassreseskildring och samtidigt en närmast prosa-
lyrisk självbiografisk knytnäve i den gentrifierade 
medelklasskulturens mage. 
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Bricken i brytningstid
Som ett träd i skogen (Libris) 
är den sjätte romanen i serien 
om Bricken och sågverksepoken i 
Svartvik utanför Sundsvall. Precis 
som i de tidigare böckerna skild-
rar Vibeke Olsson en svunnen tid 
med djup kunskap och inlevelse. 
Nu har det hunnit bli 1918, första 
världskriget har pågått i fyra år, 

framtidstron utmanas av bristen på mat och arbete, 
samtidigt som Bricken brottas med familjens sorger 
och slits mellan sina olika lojaliteter.

Granérs underfundiga satir
Det började för drygt ett år sedan 
på Instagram under hashtag-
gen #dagensdikt. Tre saker eller 
fenomen som rimmar, tre små 
bilder, har nu resulterat i seriebo-
ken Blixt från oklar himmel 
(Ordfront). Sara Granér tecknar 
med vrede, humor och politisk 
satir – och till detta kommer hen-

nes underfundiga rim. Det fåordiga men tydliga som 
är en del av hennes konstnärliga uttryck ger tillfälle 
till både skratt och eftertanke.

Agitatorn som väckte landet
Hon for land och rike runt, talade 
till arbetarna, tog strid för ett mer 
jämlikt samhälle, för demokratin 
och socialismen. I biografin Kata 
Dalström – agitatorn som 
gick sin egen väg (Historiska 
Media) tecknar historikern Gun-
nela Björk ett initierat och levande 
porträtt av en av arbetarrörelsens 

pionjärer: en kvinna som bröt upp från överklas-
sens konservatism och solidariserade sig med de 
förtryckta massorna. Samtidigt brottades Kata med 
tidens kvinnosyn, försökte gå sin egen väg.

Hemmets olugna vrå
Arbetarlitteraturen utvecklas. Ett 
tydligt tecken på det är författare 
som John Ajvide Lindqvist och 
Mats Strandberg, som gör skräck-
litteratur av samtidens svenska 
vardag. Alltid underifrån och med 
ömsinthet om samhällets mar-
ginaliserade. Mats Strandbergs 
nya roman Hemmet (Norstedts) 

utspelar sig på ett äldreboende. Med svarta detal-
jer och mänskliga tillkortakommanden låter han 
spänningen växa där många i dagens arbetarklass 
tillbringar en stor del av dygnet.

Svårt att vara minst
I den augustnominerade Dumma 
teckning! (Alfabeta) av Johanna 
Thydell och Emma Adbåge får 
vi träffa lillasyster Mint som vill 
rita lika fint som storebror. Mint 
blir som så ofta ursinnig av sina 
misslyckade försök. Men allt är 
inte vad det ser ut att vara. Genom 

ett fint samspel mellan text och bild lyckas Thydell 
och Adbåge fånga småsyskonets vedermödor på ett 
fängslande sätt. (3-10 år).

Du klarar mer än du tror
Liten svart hund i natten 
(Bonnier Carlsén) av Rebecka 
Lagercrantz handlar om Samson, 
som kommer loss och vilse sedan 
matte fallit ihop i tunnelbanan. 
Visserligen väntar trubbel, hunger 
och otrygghet, men Samson inser 
snart att han klarar mer än han 
trott. Nyfunna och tidigare vänner 

hjälper honom längs vägen. Dramatik, spänning och 
lekfullhet – med suveräna illustrationer. (6-9 år).

Tomten som gav räven gröt
Astrid Lindgrens Räven och 
tomten (Rabén&Sjögren)  är en 
julsaga med fina illustrationer av 
Eva Eriksson. På en bondgård fi-
ras en gammeldags jul med glada 
barn, vacker gran och gnistrande 
snö. Där huserar också en tomte. 
Han upptäcker en hungrig räv 
som stryker omkring, och lyckas 

rädda gårdens höns genom att prata förstånd med 
räven och dela med sig av gröten. (3-6 år).

Trösterikt om Lilla kanin
Kan du trösta Lilla kanin av 
Jörg Mühle (Alfabeta) är en liten 
bok för de allra minsta, om att 
ramla och slå sig, blåsa på, plåstra 
och trösta. Stora bilder i fina klara 
färger ackompanjeras av den lilla 

text som krävs. Totalt tjugo bit- och slagtåliga sidor, 
redo att lindas i omslagspapper. (Från 6 månader).

Redaktör för nyhetsbrevet Boklådan är Kent 
Werne. Victor Estby, Beata Hansson och Eivor 
Schultz har bidragit med boktips och underlag till 
notiserna i Boklådan #4/2017.


