
Nyhetsbrevet Boklådan presenteras av ABF – Arbetarnas 
Bildningsförbund. Detta är sista nyhetsbrevet. Redaktionen 
tackar för de här åren och hoppas att du som prenumererat 
och läst har haft glädje av litteraturtipsen!

Bokslut över nyliberalismen
Nyliberalismen har styrt politiken 
i fyra decennier. Privatiseringar, 
avregleringar, nedskärningar och 
skattesänkningar för de rika har 
vidgat klassklyftorna och bäddat 
för ekonomiska kriser. I Markna-
dens tyranni: och hur vi kan 
rädda demokratin (Leopard) 
skriver journalisten och författaren 

Björn Elmbrant medryckande och lättbegripligt om 
den stora omvandlingen – hur den gick till, vilka 
konsekvenser den fått, och hur vi kan befria oss från 
marknadens och ojämlikhetens grepp.

Skarpt om diagnosboomen
Sedan 2006 har antalet barn 
som har en adhd-diagnos mer än 
sjufaldigats i Sverige. Katarina 
Bjärvall ser diagnosboomen som 
en störning inte hos dem som har 
adhd utan hos det samhälle vi har 
skapat. I Störningen (Ordfront) 
visar hon hur ökad stress och 
höjda krav på prestationer i skolan, 

arbetslivet och vården får diagnoserna att skjuta i 
höjden. Hon granskar också hur läkemedelsindu-
strin driver på och profiterar på utvecklingen.

En komikers uppväxt
I självbiografin Såna som du 
ska inte va här (Forum) får 
vi komma nära en av våra stora 
komiker, Marika Carlsson. Redan 
från första sidan sätter hon tonen 
med lätt, glad och allvarlig penna: 
”Tänk att jag får hålla på med det 
här. Hittebarnet som hamnade i 
Sverige.” Hon adopterades av en 

kristen familj, blev fanatisk pingstvän och sedan 
komiker. Det är en historia om dagens Sverige.

Klassamhällets återkomst
Det Sverige som en gång var 
världens jämlikaste land har blivit 
Nordens mest ojämlika klassam-
hälle, med allt fler miljardärer och 
växande relativ fattigdom. Ojäm-
likheten skenar och fåväldet bre-
der ut sig. Hur hamnade vi här? 
Vad händer med demokratin? 
Med sammanhållningen i samhäl-

let? I Kapitalet, överheten och alla vi andra 
(Arkiv) skildrar sociologen Göran Therborn vasst 
och lättillgängligt klassamhällets återkomst – och 
visar vad som krävs för att vända utvecklingen.

Noveller om välfärden
Scenerna i Kommunalarbetarens 
novellantologi Det här får de 
inte på banken (Premiss) – som 
prisats på Tidskriftsgalan – är 
förskolan, neurokirurgen, äld-
reboendet, hemtjänsten, buss-
förarkursen, psykiatriboendet… 
Det är oavlåtligen spännande och 
koncentrerat. Som i Erik Löfven-

dahls välkomponerade minithriller som utspelar sig 
på psykosenheten, där utsattheten alltid kan öppna 
ännu ett oväntat svart dörrhål för den redan utsatta. 

Saga om oväntad vänskap
Ingvar är ensam i världen. Han har 
levt nära sina föräldrar och nu när 
de dött har han bara sin lägenhet 
och sitt monotona jobb. Han vak-
nar. Går till jobbet. Minns de döda. 
Maria Hambergs roman Allt un-
der himmelens fäste (Ordfront) 
har beskrivits som ”en svidande 
stark studie i ensamhetens och ut-

stötthetens psykologi men också en modern saga om 
vänskap när den är som minst väntad” (Mittmedia).
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Roman om vårdens vardag
Sara Beischer debuterade 2012 
med Jag ska egentligen inte 
jobba här (Ordfront) – en kri-
tikerrosad roman som langades 
rakt in i debatten om den priva-
tiserade äldreomsorgen. I höstas 
släppte hon uppföljaren Jag ska 
egentligen inte prata om det 
här (Lind & co). Det är en varm 

arbetarroman om kompissnacket på fikarasten, om 
hjälpande händer som sträcks ut när det blir tungt, 
men också om magkatarren, tidsbristen, övervak-
ningen från chefshåll, och värkande ryggar.

Blåst på pensionen?
Något är allvarligt fel med det 
svenska pen sionssystemet. ”Det är 
en skam att så många gamla måste 
tillbringa sina sista år i fattigdom, 
detta i ett rikt land som Sverige”, 
menar Inga-Lisa Sangregorio. I 
Blåsningen: så har det nya 
pensionssystemet lurat oss 
alla (Karneval) visar hon hur det 

kunnat gå så illa med våra pensioner, som tidigare 
beskrivits som  juvelen i välfärdens krona. Hon skri-
ver personligt, engagerat, men framförallt sakligt.

I världskrigets skugga
2019 är det 80 år sedan andra 
världskriget bröt ut. I Henrik 
Berggrens välskrivna Landet 
utanför: Sverige och kriget 
1939-1940 (Norstedts) – den för-
sta delen i en planerad trilogi – får 
vi följa svenskarnas liv i katastro-
fens skugga. Ofta skrivs historien 
med nutidens ögon. Men i Berg-

grens skildring finns ingen given framtid. Och vad 
gör man när Stalin och Hitler angriper grannländer-
na? När Europa erövras av nazismens krigsmaskin?

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.

44 vassa arbetarpennor
I Föreningen Arbetarskrivares 
antologi 2018, Jag har tänkt 
mycket på oss och på våra 
utmattade kroppar, vässar 44 
författare pennorna i kampen mot 
pressade arbetsvillkor och försäm-
rade arbetsmiljöer. Prosa, lyrik 
och serier gestaltar hur det dagliga 
slitet påverkar oss och hur vi 

måste ena oss för att skapa förändring. Redaktörer 
är Anna Jörgensdotter och Henrik Johansson.

Fantastiska historier
I Lena Kallenbergs roman Min 
mamma hade många innebo-
ende (Karneval) omtalas en mor 
på 1960-talet, som inte är riktigt 
som andra. Hon hyr ut rum i sin 
bostad till utlänningar som kom-
mit till Sverige för att jobba. Hen-
nes snart tonåriga dotter beskriver 
ett hem där de mest fantastiska 

historier om världen återberättas, samtidigt som 
hon saknar sin frånvarande pappa.

Mammornas berättelser
Om kvinnor 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. Resultatet är 
en samling berättelser som berör och stannar kvar.

Prata med barn om klass
Hemma hos Harald Hen-
riksson (Lilla Piratförlaget) 
av Uje Bandelius och Clara 
Dackenberg är en klurig bil-
derbok som ger möjlighet att 
prata om att livet kan se olika 

ut beroende på klass och inkomst. Barnen kommer 
förr eller senare konfronteras med klassamhället, 
och här finns en pedagogisk ingång. (3-6 år).

Redaktör för Boklådan är Kent Werne. Victor 
Estby, Beata Hansson och Eivor Schultz har bidra-
git med boktips och underlag till notiserna.


