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Det våras för förändringen
Stina Oscarson kan konsten att 
genomskåda världen och att inte 
tappa synskärpan. Som läsare 
kommer man inte heller undan. I 
Tror du att du kan förändra 
världen utan att anstränga 
dig? (Leopard) ger hon oss en 
handfast handbok i hur vi kan 
värna demokratin med hjälp av 

det provocerande ickevåldet. Men det oscarsonska 
tvivlet gör att ordet undersökande får tillfogas.

Henrik Berggrens 68 (Max Ström) är en inspi-
rerande bok med klassiska bilder om det mytom-
spunna året 1968. Ett år som, trots att betydligt fler 
ingick i pingströrelsen än i KFML, ändå skakade om 
världens bild av krig, kärlek och politik. Tack vare 
Berggrens kritiskt granskande ingång blir boken 
spännande och givande läsning.

Ord är makt. Därför skänker antologin Nyliberal 
ordlista (Bokförlaget Atlas) lite hopp. Kloka kul-
turpersoner som Athena Farrokhzad, Jila Mossaed 
och Suzanne Osten dissekerar begrepp som arbets-
givare, åldersbedömning, skattelättnad, flexibilitet 
och personligt varumärke. En ordlista som väcker 
tankar, vrede och vilja till motstånd.

Uppfriskande samtidspoesi
Poesimäster Helene Rådbergs nya 
diktsamling Politiken (Ordfront) 
är ett uppfriskande undersökande 
av samtiden. Med garvade arbets-
händer vrider och vänder Rådberg 
på kroppssystemen, strejkvapnen, 
omsorgsspråket, arbetsmarknads-
ministrarna, nedskärningstiderna, 
vikariaten, underbemanningen, 

coacherna… Tills allt förenas i en mäktig, dov och 
naket avslöjande akvarell över vårt land, dess van-
vårdade vård, misshandlade offentliga sektor och 
omsorgsgivande människor – de som ser och ger.

Historier från Sameland
Den hyllade filmen Sameblod 
har gett världen en inblick i den 
svenska rasismens historia och 
villkoren för vår ursprungsbefolk-
ning nu och då.

Samerna står också i centrum i 
Linnea Axelssons epos Aednan 
(Bonniers). Här får vi följa två 
samiska familjer vars öden speglar 

samernas moderna historia från 1900-talets början 
fram till vår tid. Det handlar om nya gränsdragning-
ar, kolonisation och en generation samer som möter 
helt oväntade svårigheter i sin försörjning.

I romanen Koka Björn av Mikael Niemi (Pirat-
förlaget) blickar vi tillbaka i tiden mot 1850-talet 
och samhällets jakt på samer och tornedalingar. I 
närmast thrillerartad form får vi följa samepojken 
Jussi och traktens prost, som tillsammans försöker 
lösa mysteriet kring en försvunnen vallpiga.

Även Ann-Helén Laestadius berättar i ungdoms-
romanen Bara dra (LL-förlaget) om hur det är att 
tillhöra den samiska minoriteten. Men det är också 
en historia om glesbygdsproblematik och kärleksbe-
kymmer. Ska man bara dra från trakten eller stanna 
kvar som det förväntas?
 

Konsten att vara snäll
Varför är vi så upptagna med ond-
skan i världen när nästan alla vi 
möter är ganska snälla? Det und-
rar Bob Hansson i kåseriboken 
Tankar för dagen – manual 
för ett snällare liv (Ordfront). 
Titeln anspelar på programmet 
i P1, där Hansson precis som 
här blandar det djupsinniga, det 

allvarsamma och det humoristiska – kring livet, dö-
den, kärleken och lattevispen. Läs något kapitel om 
dagen, fundera, använd det som glasögon i mötet 
med vänner, bekanta och obekanta.
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Wallraffande pionjär
Femtio år innan Günter Wallraff 
klädde ut sig och gick ”under 
cover” för att skriva avslöjande 
reportageböcker, använde Ester 
Blenda Nordström samma grepp. 
Nordström var en flitig och orädd 
journalist och författare som både 
bröt mot tidens normer och var 
fast i tidens fördomar. I Fatima 

Bremmers fängslande och prisbelönta biografi Ett 
jävla solsken (Forum) får läsaren lära känna en 
häpnadsväckande och mångfacetterad pionjär.

Bröd och solidaritet
Henrik Johanssons Raya (Rastlös 
förlag) är en roman om ett bageri 
med tuffa arbetsvillkor och osäkra 
anställningar. Här får den nye lära 
sig att det kommer tretusen bröd 
farande i timmen. Så det gäller att 
inte tappa farten vid bandet. Men 
boken handlar främst om vänskap 
och om en framåtsmygande facklig 

kamp, om att testa ordet solidaritet i verkligheten, 
och om den mänskliga viljan att visa framfötterna 
när man är ny på jobbet.

Färgrik sjukhusskildring
Karin Wahlberg är inte bara läkare 
och en av våra mest uppskattade 
och pålitliga deckarförfattare. 
Hennes romanserie Lasaret-
tet – om folket kring lasarettet i 
Ekstad på femtiotalet – är minst 
lika omtyckt. Tredje delen i serien, 
Lätta ditt hjärta (Wahlström & 
Widstrand), har småstadens sjuk-

sköterskebrist som fond. En nostalgisk, färgrik och 
underhållande färd genom tidens vårdmiljö.

De överlevde Förintelsen
I serieboken Vi kommer snart 
hem igen (Natur & Kultur) av 
Jessica Bab Bonde och Peter Ber-
ting får vi följa sex unga männ-
iskor som överlevde Förintelsen 
men förlorade familj och vänner. 
Det börjar i vardagen. Nazis-
mens övergrepp kommer steg för 
steg. Davidsstärnan måste sys på 

kläder, familjerna evakueras till ghetton och sedan 
vidare via boskapsvagnar till koncentrations- och 
förintelseläger. De glimtar som ges från de olika 
personernas livsöden efter kriget berättar om den 
tomhet och sorg som blir bestående. En bok som 
kan ligga till grund för samtal om antisemitism.

FÖRFATTAREN 
Erika Petersson

Det började med ett twitterkonto. Eller egentligen 
inte. Det började med sommarjobbet. Som blev det 
ordinarie kassajobbet i matbutiken.

Erika Petersson förde anteckningar över lustiga 
episoder som ofta kom att kretsa kring hur kunder-
na uppfattade ordet service. Men kanske framförallt 
över hur man värderar en snabbköpskassörska. 

Hon minns fortfarande när hon ”kom ut” som 
twittrare. När hon insåg att det vara dags att sluta 
gömma sig bakom kontot. Ett beslut som hon tänkt 
över länge.

– Jag gick igenom vartenda inlägg. Jag ville verk-
ligen vara supersäker på att jag kunde stå för allt jag 
skrivit, säger Erika Petersson.

Nu har hon släppt boken Drottningen i kassan 
(Galago). Titeln signalerar inte bara humor över 
tokroliga episoder, även om en varm satir är Erika 
Pettersons största vän i nöden. Drottningen i kassan 
ber också om respekt. Hon gillar sitt jobb. Och hon 
gillar sin omgivning. Hon gillar att ge service. Men 
ibland undrar hon om kunderna tror att hon är en 
del av butikens inredning. 

Boken, som är rik på illustrationer, är en träffsäker 
skildring av en miljö som vissa säkert kallar ospän-
nande. Som anställd kan man ha en motsatt uppfatt-
ning. Otrygga arbetsförhållanden skapar till exempel 
en viss spänning.

Idag har Erika Petersson lämnat kassan och snart 
skrivit sin sista krönika i Handelsnytt. Hennes 
yrkesidentitet har fått ge vika för studentens. Hon 
ska bli socionom. Det går inte att ta miste på hennes 
intresse för andra människor.

–Jag är nyfiken på varför vi agerar som vi gör, 
men jag är också intresserad av perspektiv. Jag blev 
föräldralös tidigt och pluggar nu med jämnåriga i 
Lund och jag slås av hur olika vi ser på saker. Hur 
olika erfarenheter vi har fast vi är så unga.

Redaktör för nyhetsbrevet Boklådan är Kent 
Werne. Victor Estby, Beata Hansson och Eivor 
Schultz har bidragit med boktips och underlag till 
notiserna i Boklådan #1/2018.


