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Mammornas berättelser
Om mammor som aldrig hörs 
skriver Alexandra Pascalidou i 
den augustnominerade boken 
Mammorna (Bokförlaget 
Atlas). Insikten om hur litet 
utrymme mödrarna i ”orten” ges 
i samhällsdebatten, hur sällan de 
tillfrågas eller får komma till tals, 
har fått henne att söka upp tjugo 

mammor i utsatta områden för samtal.
I Lena Kallenbergs nya roman Min mamma 

hade många inneboende (Karneval) omtalas en 
mor på 60-talet, som inte är som andra. Hon hyr 
ut rum i sin bostad till utlänningar som kommit till 
Sverige för att jobba. Hennes snart tonåriga dotter 
beskriver ett hem där de mest fantastiska historier 
om världen återberättas, samtidigt som hon saknar 
sin frånvarande pappa.

I Till minne av en villkorslös kärlek (Nor-
stedts) skriver Jonas Gardell en krönika om en fa-
milj som är bra på många sätt, men som inte tror på 
svaghet. Främst är boken ett oemotståndligt kvinno-
porträtt av Gardells mor, Ingegärd Rasmussen. Den 
excentriska frikyrkodottern som var kringskuren av 
sin tids alla begränsningar för kvinnor.

En klassiker om klass
Anneli Jordahls moderna klassiker 
Klass – är du fin nog? (Bok-
förlaget Atlas) kommer äntligen 
ut i nyutgåva. Att en bok om klass 
och klassresor skulle tryckas i 
fyra upplagor i början av millen-
niet hade ingen trott, allra minst 
författaren själv, medger hon nu. 
Den medverkade till att vi började 

prata om klass på allvar och har lett till att vi fortsatt 
att göra det, inte minst genom arbetarlitteraturen. 
Boken har ett nyskrivet förord och en ny, fängslande 
intervju med skådespelaren Evin Ahmad.

Det vi borde tala om
Klimakteriet, som vi sällan talat 
om, lyfts nu upp i dokumentärer, 
debattartiklar och böcker. Marina 
Benjamin funderar till exempel i 
Mellantid (Natur & Kultur) på 
hur det är att bli 50. Boken är en 
självbiografisk studie om klimak-
teriet, en bit kulturhistoria och 
en intimt personlig essä. Frågan 

hänger i luften om vad som kan nämnas och inte när 
det handlar om den medelåldriga kvinnokroppen.

På ett helt annat sätt angriper Nina Lekander frå-
gan i Trosbekännelser (Norstedts) Hon bevisar 
direkt att man inte är för gammal för att skaffa sig 
en ny älskare bara för att man nått klimakteriet. 
Läsaren får följa den 54 åriga Nina när hon träffar 
den tio år äldre Hans. Och här sprakar det och savar 
som aldrig förr. Det är en berättelse om den stora 
passionen – förmodligen den sista.

För de kvinnor som funderar över den åldrande 
kroppens potentiella styrkor och svagheter skriver 
Marina Björk boken Stark genom klimakteriet 
(Norstedts). Hon vänder sig framför allt till kvinnor 
som upplever milda till medelsvåra symptom under 
klimakterietiden, och levererar praktiska tips. 

 

Förlorade drömmar?
Sommaren 2017 gav sig serie-
tecknaren Fabian Göranson ut 
på en månadslång resa genom 
Europa tillsammans med eko-
nomhistorikern Daniel Berg. 
De mötte aktivister, forskare, 
journalister och konstnärer, be-
sökte städer och platser som bar 
på berättelser. Resultatet blev 

Drömmen om Europa (Galago) – en färgstark 
skildring av en kontinent som präglas av arbetslös-
het, migrationskris och växande högerextremism, en 
kontinent som kanske har slutat drömma.
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I krig och kärlek
I Theodor Kallifatides roman 
Slaget om Troja (Bonniers) får 
Iliaden – ”den starkaste antikrigs-
dikt som skrivits” – nytt liv. Ra-
men för berättelsen är en bergsby 
i andra världskrigets ockuperade 
Grekland. Under ett flyganfall sö-
ker en skolklass skydd i en grotta, 
och lärarinnan börjar återberätta 

Homeros klassiker. Epokerna flyter ihop, våldet tri-
umferar. Men i sagan ryms inte bara krigets grym-
het, utan också den första kärleken.

För friheten att älska
Khaled Alesmaels roman Selam-
lik (Leopard) är en drabbande 
berättelse om Furats liv som 
homosexuell i Syrien, och om hans 
resa från Damaskus till Småland. 
Han bär på minnen av förlust, 
skam, hat och bottenlös fruktan, 
men i sprickorna gömmer sig 
också de brinnande passionerna, 

den glödande njutningen. Furat lever i kampen för 
kärleken, för friheten att älska. ”Selamlik är en bli-
vande klassiker”, skriver DN i en recension.

Att hantera sorgen
Sasha är elva år, bor med sin pap-
pa, och det har gått sex månader 
sedan hennes mamma tog livet av 
sig. Sasha hanterar först sin sorg 
genom att inta en klämkäck at-
tityd och spela clown i skolan. En 
av punkterna på listan är att hon 
vill bli Comedy Queen – som 
också är titeln på Jenny Jäger-

felds fina ungdomsroman (Rabén & Sjögren). Kloka 
vuxna ramar in Sashas process och ger en bild av 
hur det kan vara när det fungerar som bäst. 

Hoppingivande röst
Poeten och kallskänkan Jenny 
Wrangborg har tilldelats ABF:s 
litteratur- och kulturstipendium 
på 100 000 kronor. Wrangborg 
debuterade 2010 med diktsam-
lingen Kallskänken (Kata), 
som nyligen också blev pjäs. 2014 
gav hon ut diktsamlingen Vad 
ska vi göra med varandra 

(Ordfront). ”Wrangborg har länge varit en stark 
inspirationskälla för stora delar av arbetarrörelsen. 
Hon är en agiterande och hoppingivande röst för 
alla de som drömmer om förändring”, säger ABF:s 
förbundsordförande Helén Pettersson.

FÖRFATTAREN 
Sara Beischer

Sara Beischer debuterade 2012 med Jag ska 
egentligen inte jobba här (Ordfront) – en kriti-
kerrosad roman som langades rakt in i debatten om 
den privatiserade äldreomsorgen. Efter två romaner 
på andra teman kommer nu uppföljaren Jag ska 
egentligen inte prata om det här (Lind & co).

– Ena dagen var jag ett vårdbiträde och nästa en 
omskriven författare. Jag fick plötsligt andra sorts 
ögon på mig. Klassamhället handlar inte alltid om 
ekonomi. Det handlar om att få höras. Författaryr-
ket har gett mig mandat att prata. Och skriva.

Debutboken hann inte mer än landa på disken 
innan hon fick epitetet arbetarförfattare, men det 
gör henne stolt. Hon vill fortsätta skriva om de an-
nars osynliga. Ägna sig åt det som särskiljer arbetra-
litteratur från annan litteratur. 

Sara Beischer plockade intryck från sin arbets-
plats, men det hon skrivit är ändå fiktion. Galghu-
morn slår över sidorna. Liksom det närmast omed-
vetna klassföraktet mot sina egna. ”Martina som 
aldrig varit på teater, men har gjort fyra aborter.”

Hon vill inte romantisera, och inte skriva folk på 
näsan.

– Som författare vill jag akta mig för det.
Humorn suddar inte ut budskapet. Det är en 

sorgrolig balans nära verklighetens slutstation. På 
en punkt är hon bestämd. Hon kommer ofta in på 
det, även när hon är ute och föreläser.

– Vi talar för lite om döden. Och om att vi alla ska 
bli gamla.

Hennes nya roman är en varm bok om kompis-
snacket på fikarasten, om hjälpande händer som 
sträcks ut när det blir tungt, men också om magka-
tarren, tidsbristen, övervakningen från chefshåll, 
hårda ord från de äldre och det ryggonda.

Beischer verkar ändå ha älskat vårdjobbet.
– Att få hålla en döende i handen är något av det 

finaste som finns.
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