Månadens medlem 2007
Här framträder några av fackförfattarsektionens medlemmar med en kort personlig text.

December:
Thomas Kjellgren

Foto: Evelyn Thomasson
Hej, månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Thomas Kjellgren, född 1950. Läste först konst-och litteraturhistoria vid universitetet i Stockholm
innan jag gick Bibliotekshögskolan i Borås. Har hela livet arbetat växelvis med konst- och
litteratur. Som författare och bibliotekarie, som redaktör i tidskrifterna Kalejdoskop, Ariel och
GrafikNytt, som föreläsare och som recensent i tidskrifter och dagstidningar. Under några år var
jag intendent vid Grafikens Hus i Mariefred. Nu är jag, sedan 2001, chef för konsthallen i
Kristianstad. Bosatt i Sölvesborg.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag debuterade som poet en gång, 1972. Efter ytterligare fyra diktsamlingar, tolkningar av den
skotske lyrikern Robin Fulton och den amerikanske beatpoeten Lawrence Ferlinghetti, började jag
mer och mer skriva litterära handböcker, översikter om isländsk efterkrigslitteratur, norsk och
dansk prosa, finsk och baltisk samtidslitteratur. En essäbok om rumänsk prosa och en bok med
tolkningar av den norske poeten Tor Ulven har också kommit ut på senare tid. Ett par volymer
om konstnärer har det blivit, allra senast om Nils Gunnar Zanders och Anders Kappels
konstnärskap.
Hur kommer det sig att du har intresserat dig för det/de ämnen du skriver om?
Litteraturen blev tidigt ett av mina huvudspår. Genom läsningar av Paul Celan, Lars Norén,
Gunnar Björling och Birgitta Trotzig öppnades plötsliga vägar både inåt och utåt. När jag senare
började resa ut i världen fick jag allt oftare konfirmerat att det bästa sättet att lära känna ett
land är att läsa dess litteratur. Mitt intresse för konst föddes kanske ursprungligen av en brist. I
mitt hem fanns inte många bilder, men snart lockades jag vidare att försöka se bortom allt det
som först fanns att se. Denna "undersökning" pågår fortfarande och mötet med konsten är en
viktig process som lär mig allt mer om samhället och samtiden.
Vad skriver du på just nu?
Stora delar av mitt skrivande just nu är knutet till arbetet i konsthallen: det gäller katalogtexter,
introduktioner m m. Men jag skriver också på andra delen av en omfattande bok om konstnären
Nils G Stenqvist. Första delen, Tecken från livet, kom ut 2002. Sedan många år håller jag
dessutom igång ett projekt som lockar mig mycket: en essäbok i fyra delar om fyra konstnärer
som, på olika sätt och i olika konstarter, arbetar med reduceringen och avskalandet som
gemensam uttrycksform: Paul Celan, Samuel Beckett, John Cage och Alberto Giacometti.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
8-18 är min normala arbetsdag i konsthallen (ofta blir det längre). Skriver gör jag när jag orkar
och hinner - i tidsluckorna, på kvällarna, helgerna, på resor och under semestern.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Inom skönlitteraturen: bland andra Paul Celan, Birgitta Trotzig och Willy Kyrklund. De ger oss ett

personligt språkarbete kopplat till tidlösa, existentiella frågeställningar. Inom sakprosan bland
andra Ryszard Kapuscinski, Hanna Krall och Bruce Chatwin. De ger sig alla handlöst in i det
oväntade, upptäcker saker och överraskar oss.
Varför skriver du just sakprosa?
Dels drivs jag av att få andra att upptäcka allt det som jag själv tycker är viktigt och intressant.
Att få kombinera fakta och den personliga vinklingen. Dels kräver mina ämnen att jag själv
måste lära mig mer, bibehålla nyfikenheten och att jag ständigt skall vara beredd på
omorientering. Detta tror jag skärper sinnena - och ytterst: språket.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige i dag?
Fortfarande har sakprosan en undervärderad ställning i Sverige, men jag tror faktiskt att den
börjar få ett allt viktigare publikt genombrott. I mellanrummen mellan de tröttande, journalistiska
klatschigheterna och de vetenskapliga oåtkomligheterna odlas säkert de personliga stilarna, den
tålmodighet och kunnighet som lämnar bestående spår hos läsaren.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Bengt Jangfeldts Majakovskij-biografi, John Bergers »Ways of Seeing« eller Fredrik Sjöbergs
»Flugfällan«.
Vad är så speciellt med den boken?
I alla fallen handlar det om en kombination av en långvarigt förvärvad kunskap, en medveten
och, i bästa mening, okonstlad stil och de ögonöppnande resultaten.

November:
Bo Lundin

Bosse med klösbenägen kamrat
Foto: Immi Lundin
Hej, månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Bo Lundin, oftast kallad Bosse. Goddag. Numera glad pensionär, under decennier kulturskribent
och teaterkritiker i Göteborg och Malmö. Fram till nästa årsmöte ordförande i Minerva, tidigare i
livet förbundsstyrelsemedlem, författarfondsstyrelsemedlem, översättare och åtskilligt annat.
Vilken typ av böcker skriver du?
Utöver enstaka konstigheter som »Årets Bok«, som handlade om vad som hänt på olika datum
världshistorien igenom, har jag skrivit ett par böcker om Rom och några flera om
kriminallitteratur. Den senaste hette »Dexikon« och är ett uppslagsverk om fiktiva personer i
deckargenren; Sherlock Holmes och Carl Hamilton och sådana. Jag har översatt något dussin
böcker från engelska också.
Hur kommer det sig att du har intresserat dig för det/de ämnen du skriver om?
Jag kom till Rom första gången 1960 och har återvänt något 50-tal gånger sen dess. Efter ett
antal resor insåg jag att jag dels hittade skapligt, dels hade samlat på mig rätt många udda
fakta. De blev till »Om Rom« 1984 och sen dess har det blivit fem upplagor till av den boken,
allihop förstås bearbetade och aktualiserade. Nu för tiden är det ju euro och inte lire man ska
kasta i Fontana di Trevi. Deckare har jag recenserat i sådär 40 år, mera intresserad av de
färgrika figurerna än av de ofta mindre färgrika författarna. Jag var med och grundade Svenska
Deckarakademin 1971 och samma år skrev jag »Salongsbödlarna«, som skärskådade politiska
och andra värderingar i deckare, serier och annan populärlitteratur.
Vad skriver du på just nu?
Jag var på San Michele på Capri i somras och blev förtjust i ön, där man bara behöver vika runt
hörnet från det supermondäna för att hamna i nästan orörd och enormt vacker natur. Med tiden
ska det bli en bok om Capri i samma stil som »Om Rom«, men tills jag kommer dit igen läser jag
om ön, antecknar och trevar lite grann med temakapitel som går att göra hemifrån. Ett ska

handla om hundar och katter: se illustrationen. I våras hade jag börjat jobba med en bok om det
spännande London; spökena och kyrkogårdarna och Jack the Ripper och allt det andra. Men Capri
kom emellan.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Som pensionär påstås man göra som man vill, men detta har jag ännu inte riktigt fått klart för
mig. Jag sysslar med Minerva, jag recenserar deckare i Sydsvenskan vilket tar sin tid, hunden
propsar på promenader sådär var tredje timme (jag lystrar högst var fjärde), och nånstans
däremellan skriver jag på capriboken när andan faller på. Det är ju ingen direkt brådska och jag
inser att jag måste ner och kolla fakta innan det blir allvar av.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
De som klarar av att tyngdlöst kombinera kunskap och stil. Jolo var en, Barbro Alving en annan,
Alf Henrikson förblir favoritskald. Det skadar inte med lite diskret humor också i vrårna. Jag har
också en vrå i hjärtat för det skenbart totalt onyttiga; det finns t.ex. en jättelik utgåva av alla
Sherlock Holmes-berättelserna med ett myller av fotnoter som placerar in Holmes och Watson i
verklighetens sena 1800-tal. Nyttan är väl måttlig, men den samlade kunskapen enorm och nöjet
ungefär lika stort.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag kan för mycket om framför allt deckartillverkning; sannolikt skulle jag kunna åstadkomma en
habil underhållningsroman, men varför skulle jag? Då är det mycket roligare för mig själv och
eventuella läsare att berätta om något jag känner till och göra det så underhållande som möjligt.
(En gång i världen skrev jag faktiskt vistexter som dök upp både på teaterscener och i radio, men
det är preskriberat vid det här laget.)
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Statusmässigt: för dålig. De flesta, inklusive de flesta författare och utan tvivel de flesta läsare,
menar att litteratur är detsamma som skönlitteratur och allra mest litteratur är lyriken.
Inställningen går igen på de flesta håll där jag varit verksam, från tidningsredaktioner till
Författarfonden.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Mängder, se ovan under punkt 6. När det gäller reseböcker: varför inte någon i serien Rough
Guides?
Vad är så speciellt med den boken?
Kombinationen av stil och kunskap, därtill förmågan att få in mycket på minimalt utrymme. Plus
förstås att det otvivelaktigt lönat sig rätt bra...

Oktober:
Ulla-Britt Kotsinas

Foto: Maud Nicander & Lars Tunbjörk
Under tjugo år var jag högstadielärare i svenska och historia. Det trivdes jag med, men efter tio
år kände jag att jag måste gå vidare. Jag började doktorandutbildningen i nordiska språk, till en
början vid sidan av jobbet, och disputerade 1982 på en avhandling som hette Svenska svårt och
handlade om sex lågutbildade invandrares självlärda svenska. Sammanlagt har jag skrivit tio
böcker med titlar som Invandrarsvenska, Ungdomsspråk, En bok om slang, typ,
Stockholmsslang, Förortsslang m.m., samt ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga
artiklar om olika språkliga ämnen. Hela tiden står det talade språket i fokus.
Nu är jag professor emerita i Nordiska språk vid Stockholms universitet. Men trots att jag är
pensionerad sedan flera år tillbaka kan jag inte låta bli att forska och skriva.
Att skriva om språk
När man forskar om talspråk räcker det inte att man lyssnar en stund på en liten grupp
människor och sedan skriver ner sina intryck. Då hamnar man lätt i värderande omdömen som
"fult", "ovårdat", "konstigt uttal" etc. Innan själva skrivandet börjar måste man därför göra
noggranna undersökningar.
Innan jag skrev boken Ungdomsspråk spelades till exempel grupper om 3-4 ungdomar in i vart
och ett av tre socialt olika förortsområden, när de samtalade med varandra. Sedan
transkriberades inspelningarna, dvs. de skrevs ner så noggrant som möjligt, något som tar en
oändlig tid. I en annan undersökning bad jag sammanlagt över tvåtusen ungdomar att fylla i
skriftliga enkäter där de fick ange betydelsen för en mängd äldre och nyare slangord samt,
tvärtom, själva ange slangord för olika ämnen osv. Alla svar skrevs sedan in i datafiler och
analyserades på olika sätt.
Även om detta arbete är tidskrävande är det själva skrivandet som är det absolut svåraste - och
roligaste. Jag beundrar journalister som på kort tid kan få ihop en välformulerad text. Själv
arbetar jag om mina texter många, många gånger.
Till en början har jag bara en vag aning om vad jag vill ha sagt, och genomläsningen av den
första versionen av manus är ofelbart en plåga. Disposition saknas, tankesnuttar kommer i
oordning, jag begriper ibland inte själv vad jag har skrivit och allt verkar hopplöst.
Men hellre det än ingenting. Nu har jag åtminstone något att rätta till, och ju fler versioner jag
skriver, desto mera upptäcker jag i mitt material. Mönstren stiger fram, och plötsligt ser jag
något som jag inte visste tidigare. Ofta handlar det om hur människor visar sin sociala tillhörighet
i användningen av olika uttal, olika ordval, olika grammatiska former osv. eller om att äldre och
yngre skiljer sig åt i valet av olika språkliga alternativ, dvs. hur vi i vårt språkbruk avslöjar vår

sociala tillhörighet. Och, när det gäller slangord, i vilken mån gamla slangord lever kvar, hur
välkända de nyare orden är och hur ordens betydelse och form kan växla. Kort sagt, om språkets
förändringar.
Egentligen är det här, i själva skrivandet, som den verkliga forskningen sker. Plötsligt ser man ett
mönster, till exempel att män och kvinnor skiljer sig åt i ett visst språkdrag eller att ett drag som
förekommer i vissa åldersgrupper inte finns i andra. Själva skrivandet är därför en långdragen
process, men just detta att vara tvungen att sätta ord på till en början ganska vaga intryck av
människors talspråk gör att man kan upptäcka något intressant i nästan alla inspelningar eller
andra språkprov.
Språket, framför allt det talade språket, förändrar sig ständigt. Det som betraktas som fult eller
fel vid en viss tid - ett ord, ett grammatiskt drag - kan i en annan tid eller en annan
samhällsgrupp ses som helt korrekt språk och tvärtom. När samhället förändras så att till
exempel nya samhällsgrupper stiger fram märks också detta i uppkomsten av nya dialekter, till
exempel Ekenssnacket för hundra år sedan eller de nya dialekterna i invandrarrika områden i
dag.
Om sakprosa
För min del känner jag ett visst motstånd mot att klassificera mina texter som sakprosa. Ordet
framkallar minnen av de urtråkiga läroböcker som mina elever i grundskolan måste plåga sig
igenom. Särskilt historieböckerna var utmärkta redskap för att döda allt intresse för ämnet.
I flera ordböcker lyder definitionen av sakprosa: "typ av prosa som beskriver sakförhållanden",
ibland med tillägget "särsk. i mots. till den prosa som anv. i skönlitteraturen". Det tycks mig
innebära att man använder ett helt annat språk när man skriver skönlitteratur än när man skriver
sakprosa. Som jag ser det är det mera en fråga om gradskillnad än om artskillnad, och vad man
än skriver och till vem man än riktar sig bör man naturligtvis försöka uttrycka sig så att läsaren
uppfattar budskapet. Vänder man sig till icke fackmän blir då texten sannolikt lite eller ibland
mycket längre men inte nödvändigtvis helt annorlunda än om man vänder sig till fackmän.

September:
Maaret Koskinen

Foto: Kenneth Pils
Vem är du?
Professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, frilansande kritiker i Dagens Nyheter. Varför
just film? Som så mycket annat handlar det om en mix av faktorer, men avgörande verkar (så
här i backspegeln) bakgrunden som flicka i en mindre fotbolls- och järnverksort: det enda vettiga
man kunde göra var att hänga på det nybyggda biblioteket eller på Folkets Hus biograf och kolla
in alla nya spännande filmer (Soldier Blue, Bonnie & Clyde, Easy Rider).
Det blev sedermera i och för sig examen i litteraturvetenskap och forskarstudier utomlands (fick
visst för mig att jag skulle bli Virginia Woolf-expert). Men så upptäckte jag att universitetet ifråga
hade en filminstitution, och när jag en dag hamnade på en föreläsning som hette "The Semiotics

of Cary Grant’s Hairline" (jodå - det var Barthes för hela slanten), så var det kört: det var ju det
här jag alltid velat göra!
Men varför då just (så mycket) Ingmar Bergman? Min blygsamma bokutgivning är onekligen
något nördig (se nedan). Återigen en mix av slump och filmintresse. För återbördad till Sverige
upptäckte jag att ingen, säger ingen, skrivit en svensk avhandling om Bergman (han var ju inte
död än gubevars). Perfekt, så fick det bli. Hade ändå ingen aning om avhandlingsämne.
När så avhandlingen (efter barnafödande och frilansarbete däremellan) om Bergmans filmer
äntligen var klar forskade jag vidare på en lös tråd. Tyckte nämligen det var konstigt att ingen
närmare studerat Bergmans långvariga och sällsynt intensiva växelbruk mellan teatern och filmen
och de säkert intressanta flödena dem emellan. Ett bra sätt - trodde jag - att knyta ihop
Bergmansäcken: någon måtta får det väl ändå vara!
Men just då hör Bergman själv av sig och meddelar att han har "ett rum här på Fårö, serru, och
här har jag samlat på mig alltmöjligt, serru" - och skulle jag nu vilja ta en titt på det? (Nota
bene: Vilgot Sjöman berättade senare för mig att han tillfrågats tidigare men inte hajat vad det
hela skulle tjäna till. Påstod han.) Ser man förnuftigt på saken borde jag ha tackat nej, om inte
annat än i ren självbevarelsedrift. Som akademiker förväntas man ju uppvisa en viss bredd, och
här hade jag som sagt redan skrivit en Bergmanavhandling, därefter en bok till, och nu - det
insåg jag nog redan där och då vid telefonen - skulle det nog bli en tredje bok om detta vårt
levande nationalmonument. Medan jag i min tur skulle framstå som en nörd: som en (utan
jämförelser i övrigt) sentida James Boswell, en petimätrig levnadstecknare rantande efter sin Dr.
Johnson.
Men naturligtvis tackade jag ja. Och det där med nördskapet fick jag väl bjuda på: här fanns
uppenbarligen ett jobb att göra. Alltnog, det hela mynnade ut i att Bergmans donerade sitt
privata arkiv till Filminstitutet (nu i Stiftelsen Ingmar Bergmans ägo), medan det för min del
mycket riktigt blev en tredje Bergmanbok. Men konstigt nog blev det inte tjatigt, i alla fall inte för
mig. Saken är ju den att Bergmans konstnärsskap är så mycket större än han själv (som Stig
Larsson en gång uttryckte det: det jag skriver är så mycket bättre än jag) - vilket är nyttigt om
man vill styra undan för den biografiske personen. Inte minst fascinerande är att Bergmans
verksamhet sträcker sig över så många olika konstarter och medier: film, teater, tv, radio, opera,
skönlitteratur. Det utgör kort sagt på ett eminent, för att inte säga unikt sätt, exempel på ett
gränsöverskridande estetiskt projekt som man med fördel kan närma sig just som sådant: som
ett enda stort "inter-artiellt" eller intermedialt flöde (se nedan).
Vad har du skrivit om?
Förutom doktorsavhandlingen Spel och speglingar: en studie i Ingmar Bergmans filmiska estetik
(1993) och antologin Swedish Film Today (1996) har det som sagt blivit en hel del - och sannolikt
alldeles för mycket - om Ingmar Bergmans varierande verksamheter. "Allting föreställer,
ingenting är." Filmen och teatern - en tvärestetisk studie (2001) sökte spåra de mångfacetterade
realtionerna mellan Bergmans många filmer och ännu fler teateruppsättningar. I begynnelsen var
ordet: Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap (nominerad till Augustpriset år 2002)
handlade främst om konstnären som valp, och byggde på tidigare opublicerat material i
Bergmans privata arkiv. Det gjorde också Fanny och Alexander: ur Ingmar Bergmans arkiv och
hemliga gömmor (2005), en studie i hur regissörens sista spelfilm för biograf växte fram, från
dagboksanteckningar till färdig film.
Vad håller du på att skriva om just nu?
Pågående bokprojekt har sexigt nog döpts till "Intermediala studier i prosa, film, drama, radio
och television" och handlar om den gränsöverskridande trafiken eller växelverkan mellan
traditionella konstarter och nya medier. Exempel: Strindbergs förhållande till bl.a. fotografi, film,
laterna magica/skioptikon och stumfilm och dessa tidiga visuella kulturers och teknologiers
betydelse för hans författarskap, både rent språkligt och hur exempelvis de sena dramerna
koncipierades i visuella eller "filmiska" termer. Jämför exempelvis Sara Danius Prousts motor
(2000) och hennes andra publikationer om exempelvis kameraögats teknologi och de visuella
konstarternas roll hos Flaubert.
Vad är sakprosa för dig?
En synnerligen tänj- och förhandlingsbar genrebeteckning i konstant förvandling.
Varför skriver du sakprosa?
Saknar fantasi och begåvning för något annat. Helt krasst: att ställas inför det i någon mening
givna istället för att tvingas hitta på själv är bra för den som hellre re-agerar än agerar.

Augusti:
Karin Berglund

Foto: Ola Kjelbye
Jag är journalist och har jobbat på DN i 27 år. Numera frilansar jag med mycket få kunder, vill
inte ha fler. Bor i Mölndal.
Har skrivit ganska många trädgårdsböcker, till exempel Längtans blommor, Lust och fägring, Med
fingrarna i jorden, Blombok och det mesta i Bonniers stora bok om din trädgård. Jag är också
fotograf och mina bilder visas ofta på gallerier och museer runt om i landet. I höst ska jag få
ställa ut i ett litet rum på Valdemarsudde. Mycket spännande.
Min senaste bok som kom i våras handlar om Linné, passande nog detta jubileumsår. Fast när
jag började arbeta med den någon gång på 90-talet hade varken förlaget eller jag en tanke på
något jubileum. Den tog bara så ruskigt lång tid att få färdig. Jag tänker på Linné, han som såg
allt (Bonniers) heter den och den är en riktig tjockis - 400 sidor och nästan hälften bilder.
Just nu känns det som om jag inte vill skriva en rad till, åtminstone inte i år. Annars är jag en
flitig kvinna, går upp tidigt och håller på åtminstone till klockan ett. Skriver om och skriver om
och skriver om hur många gånger som helst. Det är därför det går så långsamt.
Jag skriver sakprosa därför att det ligger så nära journalistiken. Har aldrig drömt om att skriva en
roman eller något annat skönlitterärt. Tycker att det är roligt att berätta och blir fortfarande
förvånad över hur mycket roligt man kan hitta om till exempel odling och trädgård. Det finns helt
enkelt inga gränser, allt går att använda - hur man gör, växternas historia, pionjärerna som
introducerade dem, hur ser växterna ut i konsten? I religionen? Kvinnohistorien? Den ekonomiska
historien? Alla myterna.
Att få lov att ägna så lång tid åt en komplicerad och sammansatt person som Linné kändes som
en present.
Själv läser jag gärna Lasse Berg som kan skriva om livet i Kalahariöknen så att man genast vill
resa dit. När det gäller trädgårdskonst tycker jag om allt som Sven-Ingvar Andersson skriver, nu
senast Europas store haver som han gjort tillsammans med Margrethe Floryan. Gillar hans lärda
och allvarliga sätt att se på trädgårdskonsten som ett slags idéhistoria och att han berättar med
en sådan smittande entusiasm. Vad sägs om en rubrik som "Konsten att ligga vackert i
landskapet"? Man kunde tro att texten handlade om vackra kvinnor i romantiska landskap som på
1800-talets målningar, men berättelsen är om var ett hus, en villa eller ett slott ska placeras i ett
givet landskap för att helheten ska bli så harmonisk som möjligt.
Vad jag tror om sakprosans ställning i Sverige idag? Begreppet omfattar så många olika slags
texter att det är svårt att svara på frågan. Om trädgårdsböcker, som jag själv ägnar mig åt, vet
jag dock att de nästan aldrig recenseras på ett seriöst och kritiskt sätt. Det är synd, för det finns
mycket att diskutera om genren.

Juli:
Fredrik Sjöberg

Foto: Paula Tranströmer
Vem är du?
Jag heter Fredrik Sjöberg, är född 1958 i Västervik och bor sedan drygt 20 år på Runmarö i
Stockholm skärgård. Gift med Johanna Röjgård, bokbindarmästare. Våra tre barn har flyttat
hemifrån. Utbildade mig till biolog för längesen, men skrivandet kom före annat yrkesliv.
Vad har du skrivit om?
Min första bok (1988) handlade om den tidens miljörörelse, mitt vardagsrum. Därefter blev det
några titlar ganska konventionell populärvetenskap, om genetik och annat, men efter den halvt
självbiografiska Flugfällan (2004), som allt oftare kallas essäistik, är jag på väg bort, oklart vart.
I min senaste bok, Flyktkonsten (2006), råkade jag hamna i USA, på jakt efter en bortglömd
konstnär.
Vad håller du på att skriva just nu?
En essä om essäkonsten. Nästa bok vill jag ogärna tala om. Den utkommer nästa sommar.
Hur ser en arbetsdag ut?
Upp vid 7-tiden. Snabb frukost. Sätter mig så vid skrivbordet och just som jag kommer igång,
eller strax efter, bryter jag för frukost nummer två. Skriver sedan ett par timmar under hastigt
stegrad koffein- och nikotinförgiftning. Promenerar, äter lunch, sover middag, och lyckas i bästa
fall skriva ett par timmar till. Resten är läsning, vedhuggning och andra enklare sysselsättningar.
Om jag får ihop en sida per dag är jag nöjd.
Hur arbetar du med dina texter?
Innan jag börjar skriva en bok lägger jag pussel (ibland i månader) och ritar som ett
flödesschema så att åtminstone jag själv ser hur textens olika delar förhåller sig till varandra.
Rent stilistiskt litar jag sedan mycket på att högläsning avslöjar alla skavanker. Långa partier lär
jag mig utantill av allt rabblande.
Vad är sakprosa för dig?
Snudd på vad som helst. I bästa fall omöjlig att skilja från skönlitteraturen. Att få en sanning att
se ut som en lögn är ofta svårare än tvärtom.

Vilka författare inspirerar dig och varför?
Ulf Lundell och Bruce Chatwin, för takhöjden. Plus typ hundra till, av olika skäl.
Varför skriver du sakprosa?
Det passar mitt eget personliga pussel.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Sakprosan är på frammarsch, delvis, tror jag, för att vi slipper löpa oss trötta i debatter om vad
och hur vi bör skriva, eller varför. Rädslan att göra fel kan som bekant stjäla mycket energi . Där
poeter och prosaister hukar eller måste slåss för sin heder kan fackförfattaren ledigt luta sig
tillbaka och köra så det ryker utan att några litterära groupies reagerar. Det är förstås lite trist,
men jag tror ändå att fördelarna överväger.

Juni:
Johan Tell

Vem är du?
Medelålders reseskribent som reser allt mindre men publicerar allt fler böcker.
Vad har du skrivit om?
De senaste böckerna har handlat om sommarstugor (Älskade fritidshus), svenskhet (Lagom), ting
som håller på att försvinna (Utrotningshotat) och miljö (100 sätt att rädda världen). Mer info på
www.johantell.com
Vad håller du på att skriva om just nu?
Rymden. Tillsammans med Christer Fuglesang gör jag en fotobok om människan i rymden.
Hur ser en arbetsdag ut?
Klockan ringer 08:00. Då kan jag gå upp eftersom jag med säkerhet vet att min fru och mina
döttrar lämnat radhuset - jag vill helst skona min familj från mitt extremt usla morgonhumör.
Sen skriver jag mig glad, tar kanske en paus för att paddla kajak, tills barn och fru kommer hem
till dukat middagsbord.
Hur arbetar du med dina texter?
Jag har en lång startsträcka. Dels för att jag alltid känner en viss nervositet för att inte vara
tillräckligt påläst, dels för att jag måste låta den kommande boken ta form i min skalle - vilket
inte sällan händer just under en kajaktur. Sen går det fort - vilket förlagsredaktörer och
korrekturläsare nog tyvärr kan vittna om.
Vad är sakprosa för dig?

Att tillföra känslor till fakta och på så sätt göra dessa intressanta.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Ryszard Kapuscinski för hans blick och för hans tålamod - han såg vad andra missade och
väntade in skeenden när andra för länge sedan hastat vidare till andra ytligheter.
Jenny Diski. För att hon visat att sakprosa kan vara mycket, my cket personlig.
Varför skriver du sakprosa?
Jag kan inget annat.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag köpte tio exemplar av Fredrik Sjöbergs Flugfällan för att jag tvunget ville ge bort denna
osannolika pärla till mina vänner. Om jag kunnat hitta en liknande bok varje år skulle jag säga
att sakprosans ställning var god, men det kan jag inte.

Maj:
Åsa Linderborg

Presentera dig själv för oss!
Jag heter Åsa Linderborg och är född 1968 i Västerås.
Jag är utbildad historiker och arbetar nu som kulturredaktör på Aftonbladet.
Vad håller du på med just nu?
Jag har precis avslutat en bok om min pappa, Mig äger ingen (Atlas förlag). Jag växte upp ensam
med pappa, en alkoholiserad härdarmästare med humorn som vardagsstrategi. Det är en bok om
klass, manlighet, utanförskap och oviljan att organisera sig. Här skymtar också mammas svenskryska släkt som utgjorde kärnan i det kommunistiska partiet i Västerås på 1940- och 50-talen.
När kände du dig första gången som en författare?
Jag känner mig fortfarande inte som någon författare! Jag känner mig inte som kulturskribent
heller, trots att det är mitt yrke. Jag vet inte om det är klassresenären i mig som förhindrar det.
Jag tänker alltid att den senaste artikeln är den sista, att jag snart blir avslöjad som den bluff jag
förmodligen är. Jag tror inte att jag har kapacitet att skriva en bok till. Etc.
Hur ser en arbetsdag ut?
Jag går upp klockan sex, sätter på Dagens Eko, kaffebryggaren och duschen. Jag väcker Amanda
15 år, cyklar i väg med Maxim 7 år till skolan, fortsätter till Uppsala järnvägstation där jag tar 8pendeln till Stockholm. På tåget läser jag, helst försöker jag hinna med den läsning som ligger
utanför mina arbetsuppgifter på Aftonbladet. Jag vill skriva en idébiografi över Herbert Tingsten
och har med andra ord tagit på mig en mastodontuppgift. Jag är på tidningen 9-16.30. Läser,
skriver, redigerar, refuserar ... tar tåget hem och återvänder till Tingsten och drömmen om att
kunna ta tjänstledigt för att skriva om honom.
Vad är sakprosa för dig?
Jag kan inte svara så bra på det, men definitionen av sakprosa som motsatsen till skönlitterär

prosa eller konstprosa känns föråldrad.
Hur ser du på sakprosans ställning i Sverige?
Den är starkare än nånsin, därmed inte sagt att den är bättre nu än förr, men fackboken har i
alla fall fått ett publikt genombrott, liksom vetenskapsjournalistisken på teve. Internet, sms och
bloggandet har också betydelse för det funktionella, lättbegripliga språket - om du inte fångar
läsaren direkt, klickar man sig vidare till nån annan sajt. Samtidigt kan man se att
journalistprosan blir allt mer konformistisk, få vågar ta ut svängarna stilistiskt, odla sin egen stil.
Ingen vågar, eller uppmuntras, axla Bangs och Jolos mantlar. Kulturjournalistiken är fortfarande
en oas för den som vill odla sitt eget språk, men även där börjar man premiera den snärtiga,
fräcka, ofta slängiga kommentaren. Eftertanke, saktmod och samhällsteori efterfrågas inte, i alla
fall inte på samma sätt. Så här klagade visserligen Olof Lagercrantz redan på 1940-talet, men jag
vågar ändå påstå att det har blivit värre på senare år.

April:
Kerstin Nilsson

Jag har alltid tyckt mycket om att försjunka i fackböcker. Som liten minns jag en alldeles speciell
känsla när jag drunknade i fars National Geographic. Det gav väl, kan jag tro, en fullständigt
vriden bild av världen, allt var jättelika isberg, tigrar, vattenfall, vulkaner och tatuerade afrikaner
som dansade! Långt senare som lågstadielärare och mamma förstod jag att jag var som barn är
mest, intresserade av djuplodande fakta om natur och kultur. Om hur en bilmotor fungerar eller
hur stjärtmesen bygger sitt bo!
Efter att ha varit lärare länge, länge och bredvid på halvtid läst konsthistoria och idéhistoria,
förstod jag att nästan all kunskap i de ämnena saknades i skolan. Då gjorde jag en bok för barn
om Europas konst, från grottkonsten och fram till 1900-talet. Jag bestämde mig för att inte väja
för komplicerade och tunga bildmotiv och jag ville visa att man inte behöver välja hundar i
konsten eller nåt bara för att det är barn man vänder sig till. I fackböcker blir barn ofta
behandlade som om de inte är tänkande människor. Saker som vuxna tror är tråkigt för barn kan
vara det de fascineras mest av!
Ja, och sedan har jag fortsatt med böcker om nordisk konst, om arkitektur och senast om
konstnärers bildmotivval i olika tider. Just nu har jag försatt mig i ett alldeles för svårt arbete och
kanske ramlat i en grop, jag vill göra en bok om August Strindberg, och visa hur hans skarpa
hjärna, ögon tillsammans med bläckpenna, färgpennor, pensel, palettkniv och kamera synat
världen.
Det roligaste med skrivandet är läsandet! Allt förarbete. För mig har bildsökandet varit det som
tagit längst tid och också varit viktigast. Någon enstaka gång har bilderna bara kommit av sig
själv som när jag gick i en liten by på Mallorca och trampade på en reklambroschyr för Spaniens
största bank, blöt låg den i rännstenen. En annorlunda bild, en pojke som ler likt Mona-Lisa och
håller en teckning i sin hand, en målning från 1500-talet (på samma adress kan man också se annat i
det museet). Lite joxigt blev det att finna uppgifter om den eftersom inga uppgifter fanns på
reklambladet. Många år senare kom jag till museet i Verona där den hänger, ett mycket speciellt
museum, resterna av ett slott är omritat av den store arkitekten Carlo Scarpa. Mitt möte med
målningen där blev speciellt, pojkens blick var så stark. Väl hemma efter resan mötte hans blick
mig igen: han tittade på mig från Läkartidningens omslag och inne i tidningen beskrevs han som
det första kända fallet av Tourettes syndrom!

Mars:
Petra Östergren

Foto: Nina Boström
Jag vet aldrig vad jag ska svara när folk frågar vilken slags böcker jag skriver. Inte bara för att
de varit så olika varandra utan också för att jag snabbt måste avgöra vad jag känner för att prata
om i just den situationen.
Den första, handboken i självförsvar för kvinnor som kom ut för snart 15 år sedan och just
kommit i pocket, är tämligen enkel att presentera. De flesta tycker att våld mot kvinnor är dåligt
och det är bra om kvinnor lär sig försvara sig. Men det är ju en handbok - vilket inte ger så värst
mycket författarcred.
Den andra, boken om mig och min mor som blev mördad, ihjälslagen av en man som hon
lämnade efter en kort tids förhållande, ger mer cred. Men det var ju i en helt annan genre,
prosalyrik. Dessutom måste jag känna för att prata om händelsen just då eller snabbt säga "men
det var så många år sedan" så att den jag pratar med inte blir för stressad, tror att jag
fortfarande är försjunken i sorg.
Den senaste boken jag skrivit, Porr, horor och feminister, är inget lättare den. Ja, det är sakprosa
(ett sådant vackert ord istället för "facklitteratur"!), men den är också ett inlägg i debatten. Ett
ställningstagande för yttrandefrihet och alla kvinnors rättigheter - även de som säljer sex för
försörjning. Den är en uppmaning eller en förhoppning om ett mer rigoröst och kunskapsmättat
feministiskt och sexualpolitiskt resonemang. Och så är den en kritisk granskning av makt i
akademiska och parlamentariska korridorer. Så när jag nämner den boken riskerar samtalet att
snabbt gå från en social, lite mer ytlig fråga, till brännande och privata frågor om sexualitet och
kön.
Ibland säger jag att jag skriver om det som berör mig allra mest, just då. Att för mig är inte
författandet en identitet, ett yrke i sig. Skrivandet är bara det redskap jag använder för att
utforska egna frågor och det är själva frågan som avgör vilken "slags" bok det blir.
Vad nästa bok blir vet jag ännu inte. Jag drömmer två parallella drömmar. En där jag kan få
skissa, istället för att noggrant redovisa varenda källa och belägga varenda teori, vilka meningar
svenska jämställdhetsdebatter bär på. En annan är en där jag får lämna allvaret helt därhän, och

istället skapa en fiktiv, litterär värld dit jag och andra kan krypa in och glädja sig och gömma sig
en smula.

Februari:
Khalid Younis-Khalid
Khalid Younis-Khalid, pseudonym Khalid Khalid (Kochi), författare
i Författarcentrum Öst, medlem i SFF sedan 1990 och medlem i
Översättarcentrum och svenska PEN.
PhD i litteratur, har skrivit och publicerat 14 verk och
översättningar på arabiska, kurdiska, engelska och svenska.
Khalid kände sig som författare första gången 1973 i sitt hemland
när han skrev sin första bok om politisk terminologi som blev en
skolbok på ett kulturellt institut i irakiska Kurdistan.
Hans favoritförfattare är den legendariske egyptiske författaren
och kritikern Taha Hussein (1889-1973).
Han undervisar i språk och litteratur på deltid, men huvuddelen
av hans tid går till författarskap och kulturjournalistik eftersom
han är chefredaktör för Kurdistan Studies Journal som kommer ut
på fyra språk i Sverige. Hans arbete i denna tidskrift, som ges ut av en ideell förening, är frivilligt
och utan något arvode. Tidskriften är en partipolitiskt och religiöst obunden journal. Meningen
med hans arbete är att skapa en demokratisk medvetenhet bland kurder och andra invandrare,
ta avstånd från terror och rasism, värna om yttrandefrihet, fred och mänskliga rättigheter i
Sverige.
De senaste tre åren har författaren intresserat sig för att skriva artiklar för publicering på
Internet.
För närvarande har han fem böcker i manus men på grund av ekonomiska svårigheter har han
inte möjlighet att publicera dem.
Alla medborgare är lika inför lagen i en rättsstat. Fakta är att friheten inte delas, man är antingen
fri eller inte fri, det finns inte något mellan att vara fri och slav.
Sanningen för författaren är att inte vara en del av en maskin som styrs av någon person eller
något institut eftersom författaren inte får vara ett medel för andras syfte.

Januari:
Pär Lindström
Jag besökte Litauen i slutet av sovjettiden, i mars 1990. Vi mötte
politiker och studenter vid universitet, gång på gång fick vi i förtroende
veta: "Säg det inte till någon, men nästa vecka skall vi förklara oss
självständiga". Vi mötte det starka engagemang som präglade "den
sjungande revolutionen", också en stor naivitet - bara man blev av med
kommunismen skulle alla snart ha Mercedes.
Väl hemma hade jag mycket att berätta. När jag berättat några hundra
gånger insåg jag att det var dags att skriva en bok. Sedan dess har jag
tillbringat närmare ett år i Baltikum. Jag har fotograferat natur, slott och
kojor. Jag har hört gamla människor berätta om andra världskriget, om
Sibirien och om åren därefter. Jag har hört unga människor berätta om
den sjungande revolutionen. Det har varit ett stort äventyr.
Estland och Lettland står oss kulturellt mycket nära. De är som vi
kristnade för knappt tusen år sedan, länge dominerade av tyska köpmän, protestantiska sedan
1500-talet, med 100-årig industriell tradition, god folkbildning, stort naturintresse och
långtgående sekularisering.
Litauen ter sig mer exotiskt från svensk horisont. Det är ett katolskt land med en rik
centraleuropeisk kultur och med många och starka minnen från slutet av medeltiden då det var
Europas största rike, ett mångkulturellt rike där katolskt och ortodoxt kristna, muhammedaner,
judar och hedningar samsades sida vid sida. Huvudstaden Vilnius utvecklades så till ett av tre
kulturcentra i det Polsk-Litauiska Samväldet. Efter Polen-Litauens tredje delning 1795 blev
Litauen i stället en orolig utkant i det ryska imperiet.
Baltikum var ett hett ämne då. Jag hade turen att bli förlagd på Norstedts, som sa: vi börjar med
en bok om Estland. Den sålde 2000 ex första året och jag fick avtal om en bok om Lettland. Den
hösten sjönk Estonia och svenskarna slutade åka båt - nästa år sålde Estlandsboken 200 ex.
Böckerna hade fått lysande recensioner, men något år senare ville Norstedts ralla dem. Som
författare hade jag rätt att köpa så många ex jag ville till samma pris som bokhandeln betalar för
reaex. Jag köpte hela upplagan - det kom ett ton böcker till källaren, jag betalade knappt
tryckkostnaderna för dem. Dem har jag sedan sålt till svensk bokhandel. Mitt livs bästa affär!
Det blev alltså en bok om Estland och en om Lettland. Och lite annat. Just nu håller jag på med
en uppdaterad upplaga av Estlandsboken. Den saknade boken om Litauen är inte färdig ännu.

Kanske blir den det något år.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida http://www.gailit.se/parli och om mina böcker på sidan
http://www.gailit.se/
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December:
Anne Marie Appelgren

Foto: Sue Russell
Hej Månadens medlem, vem är du?
En mångsysslare som fuskat inom många områden, bland annat journalistik i olika former, samt diverse
praktiska sysslor, och som under senare år förkovrat mig i shamansk healing och hypnos, delvis för att
komma förbi känslomässiga och kreativa blockeringar samt motverka den fruktade skrivkrampen. Det
skrivna ordet är, tror jag, det mångsidigaste och mest förfinade redskap vi fått för att kunna fånga och
vidarebefordra våra innersta tankar och processer, andra konstformer som musik, bildkonst eller teater
inte att förglömma.
Jag är född i södra Finland, med tysk, dansk, schweizisk bakgrund med mera och har bott på ett
trettiotal ställen men finns just nu i Nynäshamn.
Vilken typ av böcker skriver du?
Mitt skrivande har hittills i stort sett varit intimt förknippat med begäret och behovet att begripa både
mig själv och andra. Har inget emot att klassificeras som sökare och försöker underminera både egna
och andras förutfattade meningar och fördomar. Har skrivit en "journalistisk" bok om astrologi, alltså
ingen renodlad astrologibok, samt ett par romaner, plus översättningar och artiklar.

Vad skriver du på just nu?
Tre olika projekt med sina skilda motigheter och glädjeämnen. Den skönlitterära berättelsen, som jag
arbetat med längst, kretsar kring en kvinnas barndom och uppväxt i Sverige med föräldrar som bär på
obearbetade trauman från en barndom som präglats av krig och död, om känslomässig isolering versus
självklar gemenskap. Vägen från bitterhet till försoning, det är trots allt möjligt att bryta sig ur den
förlamande triangel som formas av rollerna Offer/Förövare/Räddare och som så många av oss fångats i,
både på det personliga privata planet och länder och folkslag emellan. Historien ändrar sig, skiftar form
och färg, det är som en alkemisk process, påfrestande men mycket lärorik. Ska den någonsin bli helt
färdig?
Det mest fackboksmässiga projektet är väl berättelsen om min mormor och hennes barndom, samt flera
generationer av kvinnor, med utgångspunkt från en omfattande brevsamling och fotografier som jag
ärvt. Just nu undrar jag vilken form som vore den lämpligaste, att skriva en släktroman och därmed
även involvera min mor och mig själv, eller att låta historien begränsas av just dessa brev, som sträcker
sig från cirka 1900 till 1950 och därmed bevara ett mera "fackmässigt" avstånd. Kanske blir det både
och.
Det tredje är en berättelse på engelska - av någon anledning flyter det språket ofta lättare för mig, men
det har ändå tagit lång tid, av andra skäl.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Ofta sitter jag bland brevhögarna eller mina anteckningsböcker och försöker hitta ett riktigt bra system.
Jag har en tendens att jumpa isflak mellan mina olika projekt som dessutom ibland flyter ihop, och
behöver förbättra både disciplin och fokusering. Det är ju tyvärr svårt att upprätthålla en stadig och
obändig tro på sig själv och sina idéer utan yttre respons. Jag arbetar också som översättare från
spanska och engelska och har nyligen översatt en mexikansk kokbok. Jag försöker att läsa mycket för att
låta mig inspireras.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Elfriede Jelinek och Marguerite Duras för att de vågar vara i gränslandet samt belysa det som döljer sig
på djupet. För att varje mening de skriver är laddad med pregnans och briljans. Doris Lessing för att hon
är skarp och produktiv. Alla och envar som förmått omvandla sina känslomässiga sår till styrkekällor och
dela med sig av vad de funnit.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag hoppas få chansen att skriva mera sakprosa så småningom, men jag tror att det personliga tilltalet
och språkbehandlingen är avgörande oavsett vad man skriver. Gränser mellan genrer är till för att
överskridas, och detta genererar nya idéer, nya former. Litteraturen befinner sig ju lyckligtvis i ständig
förvandling.
Moa Martinson menade att man kan vara ärligare i en roman än i en biografi men hon kunde nog inte
föreställa sig att man skulle komma att lämna ut sina huvudpersoners verkliga namn som sker i dag.
Gränserna för vad som är tillåtet att påstå om nu levande medmänniskor tycks fortsatt tänjbara, på gott
och ont. Samvetsfrågan blir "är du lika ärlig och utlämnande beträffande dig själv som när du skriver om
andra?" Vi vill komma nära och förstå, med empati, men ibland tenderar vi att ställa oss bredvid och
peka finger. Offentligheten är förrädisk. Ordet sakprosa låter som trygg och fast mark i motsats till
bekännelsernas gungfly.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»Women who run with the wolves« av Clarissa Pinkola Estes. En psykologisk och mytologisk skatt och
inspirationskälla som suddar ut gränserna mellan sakprosa och saga. Den innehåller allt som en kvinna
behöver veta för att klara sig här i världen och allt en man kan önska sig veta om kvinnan!

November:
Åsa Wettre

Foto: Ida Lindström
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag har alltid sytt, vävt och och tryckt på tyg. Under 60-talet utbildade jag mig till textilkonstnär - och
sedan fann jag mig skriva böcker om sådant jag tycker om och är intresserad av. Min senaste bok,
skriven tillsammans med min man Håkan, museiintendent, heter »Det blå« (Heidruns förlag). Den
handlar om färgen blå - som ett tillstånd och en känsla. Den behandlar det blå i konsten och
vardagslivet, om japanskt blåtryck och den magiska lapis lazuli-stenen, det gudomliga blå.
Kan man verkligen skriva en hel bok om en enda färg?
Jodå, visst kan man det! Men det krävs nog en hel del galenskap och besatthet... Överhuvudtaget tillhör
jag nog dem som intresserar sig passionerat för olika saker!
Många textilintresserade världen över känner dig som en auktoritet på lapptäcken. Hur kom
det sig att du började ägna dig åt lappteknik?
Jo, på 70-talet blev jag intresserad av gamla svenska lapptäcken. Jag tyckte att det var så märkligt att
de inte ansågs fina! När jag höll kurser i lappteknik, passade jag på att fråga människor om de hade
några lapptäcken hemma. De svarade att de inte hade det, men efter ett tag kröp det ibland fram att de
visst hade det. Och när jag fick täckena visade för mig var de världens vackraste! De är så solkiga,
kunde folk urskuldande säga. Men det var underbara textilier - impregnerade med liv!
Jag började samla in lapptäcken och det resulterade i en utställning 1989 i Göteborg. Vid varje täcke
satte jag en bild på kvinnan som hade sytt det och hennes livshistoria. Det kom oerhört många besökare
och utställningen turnerar fortfarande. Senast den visades var på Tokyo International Great Quilt Festival
i januari i år. Jag slutade räkna besökare när de hade passerat en halv miljon människor!
Det resulterade så småningom i din första bok, inte sant?
Just det, »Gamla svenska lapptäcken« (Tiden). Efter det sa förlaget att "Åsa, du får skriva vad du vill och
vi ger ut det!" Då skrev jag »Änglaboken« (Prisma), en bok om alla sorters änglar - änglar i
konsthistorien och i vår tid. Lövsågade änglar och gipsgjutna änglar, bokmärkesänglar, hemslöjdsänglar
och snöänglar. Boken kom ut 1996 och följdes av en Änglautställning som har turnerat runt i Sverige och
Danmark.
Boken är totalslut och varje vecka ringer och skriver folk till mig för att försöka få tag i den NU kanske,
kanske den skall tryckas om av ett litet förlag och bli 10% mindre i formatet. Jag hoppas så på det. Jag
vet att den skulle säljas - varför vill inte förlagen tjäna pengar? Varför ska böcker vara färskvaror?
Denna bok liksom mina andra har jag försökt göra tidlösa - så varför inte trycka om när dom är så
efterfrågade?
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det finns inga vanliga arbetsdagar!!! Det kan ringa museer och fråga om de kan få någon av mina
utställningar. Andra utställningar kan komma hem någon annanstans ifrån - och då är det fullt upp med
det. Det står aldrig stilla!
Tyvärr är jag en sådan där person som går upp i det jag håller på med. När jag hade skrivit klart min
första bok och skulle påbörja min andra, började min yngsta dotter att gråta - hon förstod att det skulle
bli mycket jobb för mig och därmed lite tid för henne med mig.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag skulle gärna kunna tänka mig skriva en roman - om den fick komma ut om tvåhundra år!
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Oh ja! Flera! Men mest av allt finlandssvenska Marianne Alopaeus »Mörkrets kärna« - det är den bästa

roman jag har. Den känner jag igen bitvis igen mig i mycket starkt. Det är en gammal bok och jag har
skaffat mig alla upplagor!

Oktober:
Claes Grundsten

Foto: Claes Grundsten
Hej Månadens medlem, vem är du?
Jag är friluftsmänniska sedan barnsben. Det är en av drivkrafterna för mig som författare och/eller
fotograf med inriktning på natur. Ibland är jag bara det ena, ibland bara det andra, och oftast både och.
Att både skriva och fotografera har sina fördelar, men är också splittrande. Kameran har jag använt
sedan tidiga tonår och fotografin gör mig lycklig, men skrivandet ger en större intellektuell
tillfredsställelse. Jag föddes 1949 i Stockholm och har bott i stadens närhet under hela mitt liv, trots att
jag älskar svenska fjällen och har tillbringat flera år i tält i världens vildmarker. Sedan drygt 10 år bor
jag på Ingarö. Två vuxna barn är utflugna. Under åren har jag producerat 24 böcker varav sju getts ut
på engelska och några även på andra språk. Sedan 1993 är jag frilans - innan dess arbetade jag på
Stockholms Universitets Naturgeografiska institution (på 1970-talet) och med nationalparker på
naturvårdsverket (1980-talet), men jag trivdes aldrig riktigt bra i rollerna som forskare eller ämbetsman,
även om jag tyckte om arbetsuppgifterna.
Vilken typ av böcker skriver du?
Naturskildringar, fotoverk, reseberättelser och guideböcker. Min första bok hette »Sveriges
Nationalparker« 1983, den senaste är »Vandra Kungsleden« som kom ut våren 2008. Ett framtidsprojekt
som jag bearbetar för närvarande är att skriva en personligt hållen essäbok utan bilder. Från att tidigare
mest ha varit intresserad av naturen som sådan är jag numera lika intresserad av människans
förhållande till naturen, inte minst ställt mot miljöproblemen. Jag ser en märklig utveckling som pågår,
där å ena sidan allt fler blir miljömedvetna, samtidigt som en majoritet har allt mindre egen kontakt med
orörd natur.
Vad skriver du på just nu?
Jag arbetar med ett stort praktverk om Sveriges Nationalparker som firar hundraårsjubileum nästa år.
Den skall sonika ut då. Här tar bilderna mer plats än texten.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag reser mycket. En vanlig dag när jag är hemma kan se ut så här. Går upp ungefär kl 07. Joggar eller

tar ett pass morgonjympa 40 min varannan dag. Duschar och avslutar med kallvatten för att vakna.
Sedan intensivt datorjobb till lunch kl 12. Ut med hunden och bort till postlådorna 45 min och därefter
nytt datapass och läsning. Middag och fortsatt arbete med avbrott för TV:s nyheter. Till sängs ca 22.30.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Stora natur- och reseskildrare inspirerar mig mycket, liksom skönlitterära författare som har ett starkt
språk. Av namn kan jag nämna Peter Matthiessen, Barry Lopez, Paul Theroux, Edward Abbey och Bruce
Chatwin som förebilder. Skönlitterärt njuter jag exempelvis av Coetzee och Proust. Erlend Loe är alltid
lika rolig att läsa. Är också en stor beundrare av Tolkiens epos om ringen. En svensk naturskildrare som
jag uppskattar är Fredrik Sjöberg, även om jag inte delar hans åsikter om naturvården.
Varför skriver du just sakprosa?
Framför allt för att informera om viktiga ting som jag ser det. Jag tycker också att man kan åstadkomma
ett konstnärligt mervärde om man lyckas skriva en saklig text som är njutningsfull att läsa.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den har nog blivit bättre även om rangordningen mellan fakta och fiktion fortfarande skiner igenom i
många sammanhang. Fortfarande recenseras alldeles för lite av all utmärkt facklitteratur som ges ut.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»Arktiska drömmar« av Barry Lopez är en essäsamling i högsta klass om natur och människor i arktis.
»Snöleoparden« av Peter Matthiessen är en bok som jag gärna återvänder till för den gripande
skildringen av Himalaya.

September:
Per J Andersson

Foto: Pernilla Wiechel
Vilken typ av böcker skriver du?
Man kan säga att jag skriver en blandning av personliga reportage, essäer och fakta. Jag utgår nästan
alltid från egna upplevelser som jag därefter bygger på med läsande av allt från vetenskapliga rapporter
till romaner. Min ambition är att blanda det självupplevda med det tänkta, det konkreta med det
abstrakta. Som medarbetare i tidningen Vagabond har det också blivit flera guideböcker genom åren.
Även där försöker jag vara personlig och blanda instrumentella tips med berättelser från resor. Mina
senaste reportageböcker heter »Moderna Indien«, Alfabeta 2006 (med bilder av Mikael Lindström), och
»Indien - elefanten som började dansa«, Bilda 2007 (med bilder av Håkan Elofsson).
Vad skriver du på just nu?
Jag har börjat skriva på något som jag tror ska bli en bok, om något förlag nappar på projektet. Det

handlar om en god vän som för 30 år sedan flyttade från djungeln i östra Indien till granskogen i västra
Sverige. Det handlar om ödet och kärleken, men också om situationen för Indiens daliter (de som förut
kallades de oberörbara). Jag håller också på med en uppdatering av guideboken »Greklands öar och
Aten« (Vagabond) tillsammans med två andra skribenter.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Efter att ha lämnat barn i skolan vid åttatiden går jag till min frilanslokal i Gamla stan i Stockholm, gör
en kopp starkt kaffe, läser indiska tidningar och BBC på nätet, uppdaterar min blogg (per-jandersson.blogspot.com), svarar på mejl och börjar därefter skriva på mitt aktuella projekt, vad det nu
är. Jag lever inte på att skriva böcker, utan skriver nyhetsartiklar, intervjuer, reportage, kommentarer
och recensioner för dels Vagabond, dels flera andra tidningar och för Sveriges Radio. Jag föreläser också
en hel del och håller kurser och seminarier om Indien och resereportaget. Ofta gör jag ett uppehåll för
att gå och simma eller gymma en timme eller så. Vid fyratiden bryter jag upp och går för att hämta barn
på skolan. Andra arbetsdagar är jag någon helt annanstans, oftast i Indien - de arbetsdagarna består av
intervjuer och promenader och skrivande på hotellrum och internetkaféer.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
När jag var yngre var jag väldigt inspirerad av så olika skribenter som Jan Guillou (hans journalistiska
reportage från 70- och 80-talen), Tomas Löfström, Salman Rushdie och Lawrence Durrell för deras
blandning av språkglädje och iakttagelseförmåga. På sistone har jag blivit förtjust i och inspirerad av
resande författare/reportrar som William Dalrymple, Henri Michaux, Ryszard Kapuscinski, Paul Theroux
och Jenny Diski. Jag kan också hämta inspiration från allt från Arundhati Roy (för hennes mustiga språk i
romanen »De små tingens gud«), Anna-Karin Palm (för hennes förmåga att levandegöra existensiella
frågor) till Martha Nussbaum (för hennes talang att skriva enkelt om invecklade saker).
Varför skriver du just sakprosa?
För att jag kommer från den journalistiska världen, för att det ligger mig närmast. Hela tiden flirtar jag
med det litterära, känner att jag skulle vilja tippa över mer åt det hållet. Att helt släppa det journalistiska
känns dock lite läskigt, även om det skulle vara kul att någon gång pröva på det.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den har stärkts de senaste fem åren. I min genre - reportage om världen utanför Europa - känns det
som om det var lågkonjunktur för reportaget i bokform efter Sven Lindqvist, Jan Myrdal med flera. Men
de senaste åren har genren upplevt en pånyttfödelse med böcker av yngre författare som Peter Fröberg
Idling, Magnus Linton, Pernilla Ahlsén, Jesper Huor, Nina Solomin, Ola Wong och nu senast Jennie
Dielemans.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
O ja, många. Tänk att få ha skrivit »Midnattsbarnen« (Salman Rushdie). Eller varför inte »Maximum
City« (Suketu Mehta) och »The City of Djinns« (William Dalrymple).

Augusti:
Marta Cullberg Weston

Foto: Lena Ericsson Freeman
Hej Månadens medlem, vem är du?
Jag är psykolog, psykoterapeut och författare. Ordningen anger litet om vilken vikt som de här
aktiviteterna har fått i mitt liv. Jag började skriva böcker på allvar vid femtio, efter en skilsmässa. Jag
hade flyttat till USA och höll på att skaffa mig min terapilicens, så jag var inte bunden av klienter hela
dagarna. När jag väl började skriva böcker fann jag att det var klart beroendeframkallande. Det var så
härligt att få fördjupa sig i ett ämne och få sätta tankarna på pränt. På den vägen är det. Det har blivit
sju publicerade böcker på tio år.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag är upptagen av att förstå människans inre värld och hur man kan hantera psykologiska problem som
sätter krokben för människor i deras liv. I mitt skrivande utforskar jag därför människans villkor och
gräver där jag står i mitt liv och i min professionella verksamhet. Att skriva en bok är ett fantastiskt sätt
att bearbeta en problematik. Jag får inspiration av mötet med mina klienter och de tankar och idéer som
väcks i mitt terapeutiska arbete. Jag skriver om psykologi, men jag använder inte psykologiskt
fikonspråk. För mig är det angeläget att det som handlar om människan ska kunna läsas av vanliga
människor.
Vad skriver du på just nu?
Jag har en paus i skrivandet eftersom min bok om skam (»Från skam till självrespekt«) just har kommit
ut (mars 08). Samtidigt kommer min tidigare bok om självkänsla och självbilder, »Självkänsla på
djupet«, ut som ljudbok. Att få läsa in en egen bok på skiva var faktiskt jätteroligt. Dessutom kommer
en av mina tidigare böcker (»En dörr till ditt inre«) nu ut i nyutgåva på Marelds förlag och det har varit
en del pyssel med att få den klar. Men jag har börjat skriva ned några spännande terapiprocesser. Jag
hoppas kunna väva in dem i en ny bok med arbetsnamnet »Vardagstrauman — Reparativt arbete med
det inre barnet«.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Min vanliga arbetsdag består av terapitimmar från morron till kväll. Med detta intensiva arbetsschema
hinner jag inte skriva, men jag samlar tankar och intryck för senare bruk. Jag skriver på sommaren, på
jullov och på lediga skrivveckor. Skrivandet är för mig en lustfylld parallellsyssla till min terapeutiska

verksamhet - en avkoppling och en fördjupning.
Den initiala konceptualiseringsperioden är för mig en oerhört lustfylld period där jag kommer hem med
kassar från biblioteken och fördjupar mig i mitt ämne. När jag börjar skriva stänger jag in mig i en
bubbla där jag inte svarar på mail eller träffar vänner utan dyker in i mitt material. Jag vaknar tidigt och
efter morronkaffet är det dags för ett pass framför datorn. Framåt lunch är jag tömd på skrivarkraft.
Eftermiddagen går ofta åt till att gå på bibliotek och/eller läsa litteratur som är viktig för att
vidareutveckla mina tankar. Nästa morron är det dags att sätta litet av dessa tankar på pränt.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Irving Yalom är en inspirationskälla. Han är en terapeut och författare som har en förmåga att skiva om
den terapeutiska processen på ett sätt så att den är läsbar och intressant för vanliga läsare utan att
förenkla de komplicerade processer som det handlar om. Dessutom har han en grundläggande respekt
för sina klienter och för mötets speciella betydelse.
Varför skriver du just sakprosa?
Eftersom mitt skrivande är en utväxt från mitt vardagliga arbete som psykoterapeut är det naturligt.
Detta att skriva om ett ämne ger mig chansen att få syn på nya dimensioner och sätta ord på samband
som jag annars aldrig skulle sätta ord på. Dessutom skulle jag inte kunna skriva romaner och är inte
särskilt lockad av det heller.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige i dag?
På många sätt är det kanske enklare att få en fackbok utgiven, men det är tråkigt att man aldrig kan
räkna med att böckerna recenseras i dagspressen. Recensenterna verkar leva i en snäv litterär värld.
Finns det någon bok som du gärna hade velat vara författare till?
Irving Yaloms »Why Nietzsche wept« - en underbar roman om två giganter, psykiatern och
psykoterapeuten Josef Breuer och filosofen Friedrich Nietzsche i ett underfundigt existentiellt utformat
möte. Det är en fiktiv historia men med en djup kunskap om bådas livsvillkor och tankevärld. En sakbok i
romanformens gestalt helt enkelt.

Juli:
Nicholas Jacquemot

Foto: Anna-Lena Ahlström
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är en glad 34-åring som är uppväxt i Skåne, med fransk pappa och svensk mamma. Flyttade till
Stockholm som tjugoåring. Sedan åtta år tillbaka jobbar jag som kommunikationsrådgivare på en PRbyrå. Innan dess arbetade jag som behandlare på en anorexiklinik. Jag har även provat på jobb som
hotellstädare, museiguide, publikvärd på teater och kulturskribent.
Lika brokig är min utbildningsbakgrund. Jag har en fil mag med etnologi som huvudämne, men har
förutom det pluggat en massa olika saker: sexologi, marinarkeologi, etik och journalistik. Just nu pluggar
jag en psykologikurs på distans. Det är väldigt intressant!
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag har alltid varit intresserad av hur människor fungerar. Varför vi gör som vi gör, hur vi formar våra
vardagsliv och hur vi skapar nära relationer. Min första bok handlade om kontaktskapande på Internet,
min andra om otrohet. Efter det har jag skrivit om social kompetens i »Handbok i konsten att vara
social«, och om vardagsprat och kommunikation i »Fixa snacket!«. Jag skriver även faktaböcker för barn
i mellanstadieåldern. Även då om känslor och relationer, som »Kärlek - så funkar det!« och »Rädsla - så
funkar det!«
Vad skriver du på just nu?
Jag håller på med min nionde bok. Den handlar om optimism, hopp och glädje. I den utgår jag från en
ny forskningsgren inom psykologin som kallas för "positiv psykologi". Otroligt spännande! I sommar ska
jag åka på en konferens vid Adriatiska havet där en mängd forskare inom området träffas. Där hoppas
jag kunna intervjua experter och ta del av nya studieresultat. Boken kommer ut i mars 2009, så jag har
en ganska tajt deadline...
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Eftersom jag arbetar nio till fem på mitt "vanliga" jobb så brukar jag skriva på kvällar, helger och på
semestern. Men när jag har huvudet fullt med idéer så skriver jag faktiskt på luncherna - och när jag
sitter i taxin på väg till möten. Och så skriver jag "i huvudet" när jag är ute och promenerar.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Dels tycker jag om att läsa kvinnliga romanförfattare som Birgitta Stenberg, Kerstin Thorvall och
Françoise Sagan. De får mig att tänka bortom det "vanliga" och "normala" när det gäller känslor och
beteenden, vilket är inspirerande. När det gäller sakprosa gillar jag att läsa Stefan Einhorn och Åsa
Nilsonne, för att de skriver enkelt och engagerande.
Varför skriver du just sakprosa?
För att jag älskar det! Och för att genren erbjuder så många möjligheter. Man kan skriva dramatiskt,
allvarligt, humoristiskt, fördjupa läsarens kunskaper och dessutom utmana sitt eget intellekt. Jag
försöker göra allt på en gång!
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tror att den kommer att bli starkare. Framför allt för att de böcker som skrivs idag är mer
lättillgängliga. Och bättre! Länge var böcker som skrevs inom t ex psykologi och historia akademiska,
svårlästa, ja faktiskt rätt tråkiga. Det var som om man skrev för en liten specialintresserad grupp. De
senaste åren har det hänt mycket inom genren och det verkar som att allt fler läsare upptäcker
sakprosan. Det känns kul tycker jag.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Ja, Per-Anders Fogelströms »Sommaren med Monika«. Den är fantastisk!

Juni:
Katarina Bjärvall

Foto: Roger Blombäck
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Katarina Bjärvall, frilansjournalist. Och författare - antar jag, det är något med den yrkesrollen som gör
att jag tvekar att stiga in i den. Dessutom sambo, mamma till två barn och ett bonusbarn, förortsbo,
brödbagare. Bland annat.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag har skrivit två fackböcker: »En gravad hund« (2001) som handlar om hur det fungerar att tala
bruten svenska och jobba i Sverige (oftast bra) och »Vill ha mer« (2005) som handlar om varför
barnfamiljer så ofta väljer en konsumtionsnivå som gör att de måste stressa sig olyckliga. Till formen har
böckerna mycket gemensamt. Förutom intervjuer och min egen analys innehåller de många
dokumentära kapitel där jag försöker vara med som flugan på väggen och se vad som händer under en
arbetsdag, på ett barnkalas eller under en shoppingrunda. Inte bara smycka en intervju med några
intryck utan verkligen låta personerna i boken vara i fred och så långt det är möjligt agera oberoende av
mig. Och så har jag just skrivit klart min första roman, »Under tiden«, som kommer ut i juni. Vad
handlar den om, frågar folk. Jag försöker treva mig fram mellan olika svar: Den handlar om en bilolycka.
Den handlar om fem eller sex personer i Stockholm idag och om hur deras liv mer eller mindre mot deras
vilja flätas samman. Den handlar om människors oförmåga, och förmåga, att relatera till varandra. Nåt
sånt - jag får träna mer på beskrivningen J. Förutom de här tre böckerna har jag skrivit ett par
uppdragsböcker - en underskattad genre. Den senaste är »De livsviktiga« (2007) som gavs ut av
Lärarförbundet.
Vad skriver du på just nu?
Just nu skriver jag artiklar i väntan - bävan - på att »Under tiden« kommer ut. Men jag har en bokidé
som jag vill börja arbeta med efter sommaren. Det är sakprosa enligt ungefär samma modell som »En
gravad hund« och »Vill ha mer«. Ämnet är kontroversiellt och säger mycket om Sverige idag.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Väckt av femåringen vid sju. Morgonrådd med ungarna, iväg till dagis och sen, på vägen hem, går jag till

jobbet. Tittar inte åt smulorna på frukostbordet, går rakt in i arbetsrummet och skriver. Jobbar fokuserat
fram till lunchekot halv ett, då blir det smarriga rester vid radion. Jobbar ett par tre timmar till, fram till
dagishämtningen. Om det är en innedag vill säga - det finns utedagar också. Intervju- och
reportagedagar när jag åker iväg, med cykel eller tåg eller bil, och pratar med folk. Efter att ha jobbat så
länge med romanen njuter jag den här våren ovanligt mycket av utedagarna.
Vad är utmärkande för din arbetsmetod?
Det undrar jag också! Jag har massor av kollegor som är frilansjournalister men känner nästan inte
någon författare. Så vad är typiskt för mitt sätt att jobba, hur gör andra och vad gör jag som andra inte
gör? Det skulle jag vilja veta. Jag har med alla mina böcker, oavsett typ, börjat med att skriva ett
synopsis som sedan fungerar lite som en chef. När jag känner mig bortkommen eller trött tittar jag i
synopsis och ser vad det är jag ska göra. Sedan försöker jag att skriva oavsett humör och att göra så
mycket research som möjligt. Även för »Under tiden« har jag intervjuat en massa folk, både om fakta
och om känslomässiga upplevelser.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Den skrivande människa som inspirerar mig mest är ingen författare utan Bruce Springsteen. Musiken
förstås men också texterna, samhällsengagerade berättelser med en riktig intrig. Även om jag läser
mycket sakprosa så är det skönlitterära författare som inspirerar mig mest, just nu Ian McEwan och
Kerstin Ekman. Båda förenar riktiga intriger med ett laddat språk.
Varför skriver du just sakprosa?
Det har aldrig varit fråga om att jag skulle göra något annat än att skriva. Jag började ge ut min första
tidning, Sollentuna Veckoblad, när jag var åtta år, tillsammans med några kompisar. När jag var tolv
skrev jag min första roman, »Mord mr Momes«, som blåkopierades och såldes för att finansiera en
klassresa till Tierp. Jag fick ett extrajobb på ett stort bokförlag när jag var 20 år och det var lite som en
smäll i skallen. Kanske var jag för ung och känslig, men när jag såg den föraktfulla synen på
spontaninkomna manus så gav jag upp tanken på att skriva böcker och började på Journalisthögskolan
istället. I arbetet som journalist på en nyhetsbyrå längtade jag hela tiden efter fördjupning, förlängning
och ett mer litterärt språk, men jag jobbade ändå med att skriva artiklar i tio år innan jag vågade mig på
att skriva en bok. Numera känner jag att jag nog kommer att saxa mellan sakprosa och skönlitteratur
eller kanske göra något helt annat. Jag vill lära mig rida men det är kanske inget jobb?
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den verkar väl ganska god? Journalistik i bokform har i alla fall fått ett enormt uppsving de senaste åren.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»Rosario är död« av Majgull Axelsson. Sakprosa i en skönlitterär form, det många av oss säkert strävar
efter men få lyckas med.

Maj:
Osman Aytar

Foto: Murad Ciwan
Hej månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Född 1960 i Kurdistan. Kom till Sverige år 1983 som politisk flykting. Fil. dr i sociologi. Disputerade med
avhandlingen »Mångfaldens organisering: Om integration, organisationer och interetniska relationer i
Sverige« den 2 februari 2007 på Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Har undervisat i
ämnena såsom samhällsvetenskaplig metod, organisation och arbetsledning; text- och diskursanalys;
etnicitet, mångfald och integration; utvärderings- och utredningsmetodik på Sociologiska institutionen
vid Stockholms universitet, på Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap/Akademin för hälsa,

värd och välfärd vid Mälardalens högskola och på Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Arbetat med frilansjournalistik och författarskap före studier i sociologi vid Stockholms universitet.
Förutom fem böcker på svenska, kurdiska och turkiska har jag skrivit tiotal artiklar om sociala, politiska
och ekonomiska frågor i tidskrifter på kurdiska och turkiska. Medlem i Sveriges Författarförbund sedan
1994 och i Sveriges Sociologförbund sedan 2000.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag skriver böcker och artiklar vilka kategoriseras som facklitteratur. Min forskning handlar om mångfald,
integration, organisationer, etniska och interetniska relationer i månfaldens Sverige. Före forskningen vid
Stockholms universitet undersökte jag om sociala, kulturella och miljömässiga konsekvenser av dammar
och elkraft byggda av Turkiet i Kurdistan sedan 1970-talet, om två halvmilitära statliga organisationer i
Ottomanska riket (speciellt mot armenier) respektive i dagens Turkiet (speciellt mot kurder) och om det
kurdiska självstyret i Irakiska Kurdistan sedan 1992 förutom en del andra artiklar om sociala, politiska
och ekonomiska frågor.
Vad skriver du på just nu?
I mån av tid utöver undervisning på Mälardalens högskola och Stockholms universitet arbetar jag nu
mest med frågor som handlar om frivilligorganiseringen bland statslösa diasporagrupper i Sverige. Det
som kan vara speciellt intressant med statslösa grupper är om statslösheten bäddar för statsliknande
aktiviteter inom frivilligorganisationerna vid sidan om de aktiviteter som brukar kopplas till
civilsamhällets sammanslutningar. Frivilligorganiseringen bland statslösa diasporagrupper är en del av
transstatliga och transnationella nätverk där diasporiska tillhörigheter och kontakter utgör viktiga
dimensioner under dagens globala processer.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Sedan disputationen i förra året undervisar jag mest och därför innebär en vanlig dag för mig i princip
antingen direkt undervisning eller förberedelse för undervisning. Det blir ont om tid för forskning under
dessa förutsättningar trots att det finns en del intressanta frågor som jag försöker arbeta med. Vi får se
om det blir mer tid åt forskning i fortsättningen.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Inom vetenskapen inspirerar mest de forskare som arbetar med frågor som handlar om bejakande av
mångfald under gemensamma villkor (exempelvis Seyla Benhabib, Anne Phillips och Iris Marion Young),
demokratisk och fri kommunikation (exempelvis Martin Buber), samt individers handlingar i och genom
organisationer (exempelvis Göran Ahrne och John Forester). När det gäller skönlitteratur kan jag nämna
Paulo Coelhos Alkemisten och Susanna Tamaros Gå dit hjärtat leder dig som inspirationskällor inte
enbart i min privata vardag, utan även i de forskningssammanhang där det har varit viktigt att kunna
leva med motvindar och hålla visionerna vid liv.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag har inget riktigt bra svar på varför det har blivit så att jag skriver enbart sakprosa, men det som jag
kan säga är att jag gillar mycket det jag gör nu och jag skulle inte välja något annat om jag kunde välja
på nytt. Jag har alltid haft stort intresse för bearbetning av empiri som är mångsidig.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Ja, det finns en del sådana böcker som jag skulle gärna vilja vara medförfattare till. Men om jag skulle
välja en av dem skulle den helst vara Paulo Coelhos Alkemisten med tanke på den intressanta
berättelsen om oförutsägbarheten i sökandet efter det föreställda målet och förnyelsebarheten,
friskheten och optimismen i det omedelbara handlandet.

April:
Staffan Skott

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Staffan Skott, född 1943 i Ludvika, släkten bönder och fattiga lantarbetare i Dalarne. Fem barn och
hittills nio barnbarn. Slavist, fler betyg än jag behöver, inklusive ett i japanska! Femton egna böcker,
fyrtio översätta böcker, Sveriges mest anlitade översättare av rysk dramatik - över femtio pjäser, säkert
hundra uppsättningar. Gift med Maria Nikolajeva som också är medlem i SFF, professor i allmän
litteraturvetenskap och internationell auktoritet och mycket flitigare än jag.
Vilken typ av böcker skriver du?
Mest historiska ämnen, de har blivit översatta till ryska, polska, finska, estniska, norska. Men min första
bok var en cykelhandbok som kom i fyra upplagor, den sista på 400 sidor.
Vad skriver du på just nu?
En utökad version av »Sovjetunionen och det nya Ryssland« med vad som hänt i Ryssland och f d Sovjet
efter Jeltsins avgång nyåret 1999-2000.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Uppstigning, läsning av två morgontidningar, mata katten, göra frukost åt oss två, läsa tidningar på
nätet. Ett kåseri i veckan för DN där jag är deltidsanställd på 25%, det har varit 43% (jo). Om man har
en översättning på gång sitter man så länge det går vid datorn, tills kroppen protesterar.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
I sakprosan är det för många för att säga någon. Skönlitterärt dito. Jag kan inte säga att Tjechov
inspirerar mig. Men han är den störste - även novellerna!
Varför skriver du just sakprosa?
Det har blivit så. Jag har skrivit böcker som jag själv vill läsa. Jag har skrivit skönlitterärt men förlagen
var ännu mer kritiska än jag själv. Fast det är en av de bästa outgivna romanerna...
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Stark, många goda författare. Peter Englund trodde man var en solitär, en sådan njutning att läsa, och
sedan kommer det ändå andra som Lars-Olof Larsson, vars trilogi om Kalmarunionen och därefter är
rättvist hyllade. I mitt eget fält vill jag nämna två utmärkta skribenter som tyvärr inte syns utanför de
fackintresserades krets. Båda förtjänar all uppmärksamhet: Gudrun Persson, som skrivit två böcker om
Sovjets sammanbrott och Gulag som är briljanta både i ämnets behandling och förmågan att hålla det så
kort; och så den eviga Ebba Sävborg Romare, som hos Utrikespolitiska institutet författar skrifter om f d
Sovjet fyllda av väl behandlade ämnen och klokskap.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Krig och fred. Men den har jag fått översätta.

Mars:
America Vera-Zavala

Foto: Daniel Json
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag heter America. Jag är född i Rumänien, med en chilensk pappa och peruansk mamma. I Sverige
uppvuxen både i förort, Fisksätra och på landsbygd, Fritsla. Född 76. Bor i Stockholm, och har innan dess
bott i Bryssel, Paris och Toronto.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag har hitills i mitt liv skrivit 3 böcker som alla är politisk facklitteratur: »Global rättvisa är möjlig«
(Pocky 2001, nyutgåva med extra kapitel 2003), »Deltagande demokrati« (Agora 2003), samt »Ett annat
Sverige är möjligt« (Pocky 2006). Förra året debuterade jag som dramatiker med pjäsen »Concha tu
madre« (Riksdrama 2007.
Vad skriver du på just nu?
Just nu håller jag på och färdigställer en monolog, skriver på en annan större pjäs som har arbetsnamnet
»En hederssak«. Dessutom håller jag på med en bok om deltagande demokrati i Sverige. Jag skrev en
bok som heter »Deltagande demokrati« (Agora 2003) som var mest om exempel från andra delar av
världen. Nu vill jag rota mig i mitt land.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag skriver för det mesta mellan 8-13. Hemma. Eftermiddagarna ägnar jag åt politisk aktivism, mail och
möten.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Naomi Klein inspirerar mig, och Eduardo Galeano, och Tariq Ali och andra författare som har gjort politisk
facklitteratur till en konst. På hemmaplan Göran Greider och Åsa Linderborg såklart.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag tycker det finns en enorm kraft i sakprosa, mycket jag inte ens utforskat om att berätta berättelser,
driva frågor och samtidigt använda språket. Vi borde ha många fler genrer inom genren för sakprosa är
så brett.
Vilken fråga i den litterära världen tycker du är angelägen?
Jag skulle önska att vi gjorde vackra och kreativa aktioner för våra bibliotek. Biblioteken är såna viktiga
platser och hotas av både kortsiktigt vinsttänkande och snävt tänkande. Biblioteken borde istället
expandera, bli större, ta mer plats och många fler människor borde gå dit och använda dem.

Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»Latinamerikas öppna ådror« av Eduardo Galeano.

Februari:
Dick Harrison

Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin
Vilken typ av böcker skriver du?
Både facklitterära och skönlitterära böcker. Min huvudproduktion utgörs av facklitteratur (historia,
särskilt medeltidshistoria) med varierande genrer - läromedel, populärhistoria, rent akademisk prosa,
tidskriftsartiklar, med mera. Förra året utkom dock min första roman, »Ofärd«, som nu skall få en
uppföljare.
Vad skriver du på just nu?
Flera saker. Framför allt håller jag på att slutföra volym 3 i min trilogi om slaveriets världshistoria. Den
handlar om slaveriet på hela jordklotet under 1800-talet och 1900-talet, med fokus på 1800-talet. Boken
kommer ut i sommar. Dessutom skriver jag på volym 2 och 3 i Norstedts stora satsning Sveriges Nya
Historia, ett åttabandsverk för vilket jag är huvudredaktör. Därtill kommer nästa roman, en uppföljare till
»Ofärd«, och en mängd programmanus till en TV-serie om svensk historia.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag går upp vid 6-tiden på morgonen och sitter framför datorn ungefär en timme senare. Därefter
arbetar jag i några timmar. Vanligtvis måste jag göra ärenden ute på stan (Lund eller Stockholm; jag
reser mycket mellan orterna) mitt på förmiddagen, men på eftermiddagen återupptar jag skrivandet.
Lunch är en lyx som jag ytterst sällan hinner unna mig. Framåt kvällen äter jag middag - vid mycket
oregelbundna tider. Sedan brukar jag koppla av med en dvd-film, om jag inte har stämt möte med
någon kompis eller arbetskamrat för gemensam middag på restaurang. På helgerna arbetar jag dock
ytterst lite. Jag är särbo och reserverar helgerna åt min fästmö Katarina (gymnasielärare i Nybro, på
långt avstånd från mina arbetsplatser). Då skall arbetet helst inte inkräkta på privatlivet.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag inspireras framför allt av litteratur som är mycket annorlunda, som tvingar mig att ställa om hjärnan
och tänka i helt andra banor än de vanliga. Hit hör Bibeln, tidigmedeltida helgonbiografier, H.P.
Lovecrafts noveller, expressionistisk poesi, med mera. Därmed inte sagt att jag inte läser annat också
(jag slukar det mesta, när jag väl hinner), men jag blir inte särskilt inspirerad av mainstreamlitteratur.

Varför skriver du just sakprosa?
Det bisarra huvudskälet är att min svensklärare på gymnasiet bestraffade elever som skrev skönlitterära
uppsatser med lägre betyg än elever som skrev facklitterära uppsatser. Jag ville helst skriva
skönlitteratur men anpassade mig, och på den vägen är det. Sedan blev jag historiker - är professor i
Lund sedan 2003 - och fick det facklitterära skrivandet som yrke. Ju mer jag har hållit på, desto mer har
jag dock börjat tänja på genrerna. Idag är det lika mycket skön- som facklitteratur, även om sakprosan
märks mest utåt.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den är inte särskilt stark. Sverige är en sakprosa-dvärg. Flera sakprosagenrer som är väletablerade i
länder som Storbritannien, USA och Frankrike är nästan osynliga i Sverige. Vår utgivning av facklitteratur
följer givna mallar. Jag gör vad jag kan för att tänja på formerna, men det är svårt. Ett av problemen är
att flertalet experter (akademiker) väljer att inte popularisera sig utan föredrar att skriva på akademisk
krångelprosa för kollegerna i korridorerna, inte för kunskapssamhället i stort.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Javisst, massor av böcker. Jag hade gärna skrivit Harry Potter-böckerna, inte bara för inkomsternas skull
utan också för att jag verkligen tycker om dem. Jag hade gärna skrivit Charles Dickens »Lysande
utsikter«, som är en av mina absoluta favoriter.

Januari:
Vanna Beckman

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
När man snart är 70 har livshändelserna hunnit bli många: ung journalist på DN och radion, ett års
äventyrsresa med bil i Asien långt före hippie-eran, två år som första svenska korrespondent i
Mellanöstern, för radion. Hoppade av karriären på Rapport för att göra facket till en kamporganisation
och världen till en bättre värld. Efter 12 år återupptog jag journalistiken, men nu som frilans för radio,
TV och press, och 13 böcker. Den första boken var »Dagbok från en kris« 1967, och nästa handlade om
psykiatrins historia på Säters sjukhus, där jag just utbildat mig till mentalskötare.
Vilken typ av böcker skriver du?
Idag uppfattar jag mig huvudsakligen som en populärvetenskaplig författare, en som förmedlar
vetenskapliga kunskaper på ett lättillgängligt sätt. I några fall har det handlat om kunskaper som jag har
dragit ihop själv och inte bara läst mig till, som ett par böcker om alkoholfrågan i afrikanska länder. Men
på senare år allt mer om psykiatri, och speciellt vad som med en dum term brukar kallas neuropsykiatri,
alltså om diagnoser som ADHD, autism, Asperger och Tourettes syndrom.
När jag började skriva om dem, i början av 1990-talet, fanns det ett sug efter kunskap bland föräldrar till
barn vars svårigheter lett till sådana diagnoser, liksom bland personal och andra berörda. Det var ganska
nya kunskaper då som de flesta inte kände till. Så jag producerade mycket artiklar, radio, TV och

videofilmer, och snart också böcker; ibland i samarbete med specialister, ibland på egen kaluv. På det
här området kan jag tycka att jag kanske har gjort något nyttigt - en ambition som jag har svårt att bli
kvitt. Folkbildarnit brukar det kallas, och jag tycker det hänger ihop med nyfikenhet och berättarlust.
Det är bara ett halvår sen min senaste bok kom ut - »Strider under hjärnåldern: om ADHD, biologism,
sociologism« - och den innebar min största ansträngning tror jag. Den har sålt rätt bra trots att den inte
alls väckte uppseende så som jag hade väntat. Den utgår från den så kallade »DAMP-debatten« som ju
idag visserligen tillhör historien men som belyser många dagsaktuella frågor som inte bör sopas under
mattan, bland annat just om vilka frågor som får massmedial uppmärksamhet.
Vad skriver du på just nu?
Jag skriver inte alls för ögonblicket, utan håller på med en film för lärare som Stockholms läns landsting
har beställt. Den vänder sig till de många lärare som har något eller flera barn i sin klass med ADHD eller
liknande funktionshinder. Egentligen handlar det mycket om gamla vanliga pedagogiska principer som
kommit ur bruk efter dialogpedagogikens högdagar. Vi har varit ute och filmat vardagen hos ett antal
ovanligt duktiga lärare för att sprida deras erfarenheter, och nu har jag uppåt 30 timmars film att plocka
russinen ur.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Någon vanlig arbetsdag finns inte; det är ett av de goda tingen med att vara frilans och hoppa mellan
olika medier. Men om jag är hemma i Kungälv och jobbar avbryts arbetsdagen alltid av en milslång
cykeltur på landet och i småstaden, och så litet gymnastik på ett hemligt ställe vid älven.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag läser mycket skönlitteratur, och upplever det som en livsnödvändighet. Senast Stewe Claessons
»Tiro«. Anglosaxiska forskare som själva skriver populärvetenskapl igt är viktiga förebilder, såna som
Oliver Sachs, Richard Dawkins, Steven Pinker.
Varför skriver du just sakprosa?
Det är vad jag kan. Men vattentäta skott är meningslösa; vi behöver ständigt korsbefruktning. Det gäller
också dem som skriver bruksanvisningsprosa, en alltför litet uppmärksammad genre.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
En intressant historisk bakgrund för svensk sakprosa finns i »Verklighetens texter« som gavs ut av
Studentlitteratur 2001: där porträtteras Verdandisvenskan och språket i läroböcker, predikningar och
politiska pamfletter. Men vem kan värdera dess ställning idag?
Ett sätt är att räkna recensioner, till exempel på dagspressens kultursidor. Där ligger förstås litteratur
som använder sakprosa långt efter skönlitteraturen, trots att utgivningen är större. Men
kulturredaktionerna består oftast av litteraturvetare utan kontaktnät bland lämpliga religionsvetare,
schacknördar, konsthistoriker, trädgårdsarkitekter och hjärnforskare. Bra fackböcker ska helst både
värderas av sakkunniga och allmänintresserade läsare - det är inte så enkelt. Därtill kommer de nya
medierna, samspelet med bilden och ljudet. Spelen, videorna, bloggarna... Vilken ställning kommer
boken över huvud taget att ha i framtiden?
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Fredrik Sjöbergs »Flugfällan« tycks vara en favorit bland Månadens medlemmar. Också för mig. Jag tror
det hänger ihop med hans förmåga att själv ta plats i sin text, utan varje storvulenhet och utan att brista
i stringens när det gäller sakframställningen, i alla fall för det mesta. Han kan prata om annat utan att
det stör, i stället blir det en angenäm tillsats till brygden. En sådan självklar och humoristisk
självmedvetenhet skulle jag också gärna vilja kunna ådagalägga.

Månadens medlem 2009
December:
Klas Gustafson

Foto: Cato Lein
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag heter Klas Gustafson, stockholmare sedan födseln 1950. Inledde arbetet med min första bok nyåret
2001, efter nära trettio år som frilansande journalist. Att samla information, göra intervjuer och skriva
hade jag alltså redan tränat en hel del på.
Vilken typ av böcker skriver du?
Under läsning av en inte särskilt bra biografi trodde jag mig förstå hur man i själva verket ska gå
tillväga. Det negativa exemplet visade sig vara en bra igångsättare. Till skillnad från många väl
genomtänkta frilansidéer gick hugskottet att skriva om Beppe Wolgers liv och karriär lätt att få igenom,
både hos hans familj och det första förlag jag kontaktade. På den vägen är det: jag har nu skrivit
ytterligare tre artist- och författarbiografier (Cornelis Vreeswijk, Tage Danielsson, Monica Zetterlund).
Det är alltså den svenska underhållningens guldålder jag ältar. Att den sammanfaller med min egen
barndom och ungdom har säkert psykologiska förklaringar. Jag lär mig hur som helst mycket om den tid
och det land jag växte upp i.
Vad skriver du på just nu?
Ytterligare en artistbiografi.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Är alltid uppe tidigt, har fasta rutiner. Arbetar om dagarna och sover om nätterna. För det mesta arbetar
jag vid en dator - gick det att skriva fackböcker innan internet fanns? - men var datorn står är en
årstidsfråga. Större delen av sommarhalvåret står den i ett hus på sörmländska landsbygden, på
vinterhalvåret i mitt kontor på Söder i Stockholm. Ibland ingår vedkapning och skogspromenad i den
vanliga arbetsdagen, ibland intervjuer och rotande i bibliotek och arkiv. Mitt arbete är lika mycket
detektivt som litterärt, jag är en arkivråtta! Åtskilliga arbetsveckor har jag tillbringat i KB:s outtömliga
mikrofilmläsesal och i den skattkammare som numera har ett närmast outtalbart namn: KB:s avdelning
för audiovisuella medier (tidigare Statens ljud- och bildarkiv).
Varför skriver du just sakprosa?
Journalistik har varit mitt yrke sedan tjugoårsåldern och jag betraktar mig fortfarande som journalist,
fast jag numera publicerar mig mellan hårda pärmar. "Författare" klingar ännu lite pretentiöst i mina
öron.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Förlagen tycker uppenbarligen om journalister, eftersom vi är både skrivkunniga och vana att hålla

deadline. Det har blivit svårt att placera - och få betalt för - längre och genomarbetade reportagetexter i
tidningar och tidskrifter (nätet ska vi inte tala om). Förlagen erbjuder än så länge en asyl för murvlar,
mina förläggare påminner om gamla tiders tidningsredaktörer. Att välskrivna och väl underbyggda
reportagetexter publiceras i bokform höjer anseendet. Jag är både glad och tacksam för den
uppmärksamhet mina böcker får, men kan inte tycka annat än att själva Boken och författarrollen omges
med oförtjänt stor respekt.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Alldeles säkert och i så fall har jag antagligen inte läst den än.

November:
Jonathan Lindström

Foto: Cato Lein
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jonathan Lindström, trött men glad tvåbarnspappa på Södermalm, arkeolog, författare och tecknare,
sjangserande övre medelklass efter föräldragenerationens ekonomiska skutt uppåt från karg
fiskarbondesläkt, mycket böcker och frihet i barndomshemmet i Täby, intensivt intresserad av att
utforska universum från sex års ålder och framåt. Många lärare i släkten. Inget körkort.
Vilken typ av böcker skriver du?
Framförallt tecknar och skriver jag populärvetenskapliga bilderböcker, som formellt vänder sig till barn
men som är avsedda för alla åldrar. Det finns inget bättre än att natta ungar med böcker som man själv
lär sig av, annars riskerar jag dessutom att somna och få en knytnäve i nyllet. Konsten är att kombinera
korta texter och bild på litet utrymme. Nyligen kom jag dock ut med en fyllig vuxenbok,
»Bronsåldersmordet«, där jag ordrikt berättar om ett fantastiskt fynd och mitt forskningsprojekt kring
det. En kombinerad äkta cold case-deckare, biografi och bronsålderskulturhistoria. Ett av mitt livs stora
vetenskapliga äventyr.
Vad skriver du på just nu?
Ett utställningsmanus om forntiden, diverse vetenskapliga uppsatser, en barnbok och en vuxenbok och
ett läromedel. Jag arbetar parallellt med flera saker både för att det är roligt och för att det bara blir så
hela tiden trots försök till planering. Lust och usel ekonomi i halvskön förening.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Författare har roligt själva, och deras böcker kan vara toppen, men jag tycker att det hör till livets stora
plågor att läsa om författarnas vardag. Trist för andra, särskilt de skönlitterära navelskådarnas tillvaro.
Men här kommer faktavarianten: Vaknar pang bom vid fem trots att jag inte är utsövd, börjar
omedelbart tänka och anteckna, fixar i ordning barn och fru och får i väg dem, promenerar till
arbetslokalen, skriver, tecknar, mejlar och målar, pratar med förlagsfolk, vänner och forskare i telefon,
skummar böcker, sitter korta stunder i koma, går hem, ringer efter ungarna, lagar ganska äcklig middag,
småjobbar, nattar, umgås med min fru, somnar pang bom halvtolv. Ibland är jag på resa, det är kul och
givande att föreläsa för vuxna och barn, men på kvällarna längtar jag hem till familjen. De har så söta,

pipiga röster i telefonen.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag läser numera mest vetenskapligt, skummar och hoppar i texten, en yrkesskada, och uppskattar
allmänt författare som skriver klart och pedagogiskt. Har alltid något skönlitterärt på gång, häromsistens
började jag på Sara Stridsbergs »Drömfakulteten«, och det var hisnande språk, men lyckades inte läsa
hela eftersom det var så ansträngande och krävde längre fokus. De stora, känsloladdade språkliga
inspiratörerna hör till tonåren, som Harry Martinson, Homeros och Ray Bradbury med sina poetiska,
saftiga språk (frostiga gräsmattor som luktar lakrits och sånt där). Karin Boyes dysterhet i »Kallocain«
grep mig också. Och så betydde Tacitus mycket, så korthuggen att Hemingway framstår som en tramsig
pladdertacka. Och så fanns Ursula K. Le Guins varma ödslighet. Isaac Asimovs Stiftelsetrilogi fick mig att
bredda mitt intresse från astronomi till historia, trots bedrövligt språk. Jag fyllde på kvalitet genom att
lyssna på musik samtidigt som jag läste. Då gick det bra. Jag saknar science fiction utan fantasyinslag.
Star Wars förstörde mycket.
Varför skriver du just sakprosa?
Helt enkelt därför att jag tycker att verkligheten är fantastisk och oändligt mycket rikare än fantasin. Ja,
alltså inget ont om fantasin, men det finns mer här i världen. Jag har föresatt mig att ta reda på allt som
finns att veta innan jag dör. Ska man fly in i böckernas värld kan man väl lika gärna fly in i de underbara
delarna av verkligheten. Bara en sådan liten detalj som oändligheten är ju rätt fascinerande.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Fackböcker för barn och läromedel är grymt underrepresenterade på dagstidningarnas kultursidor.
Recensenten Göran Hägg i Aftonbladet är en loska i öknen. Särskilt läromedlen, en jättemarknad, är ju
sådant folk läser - eller tvingas läsa - och borde bevakas och ältas mycket mer. Svenska
Barnboksinstitutet inkluderar inte läromedlen i sitt stora barnlitteraturhistorieprojekt, vilket de borde
göra. Och så borde man inrätta en separat August för barnfaktaböcker. När det gäller vuxenfakta, både
inom naturvetenskap och humaniora, tror jag att vi svenska författare har mycket att utforska när det
gäller både litterär nivå och originella grepp. Mycket är bra men är ibland rätt fantasilöst (ja, fantasi
behövs också!).
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Kanske bibeln, trots att jag är icke-troende, fast jag skulle skriva om den. Den är uselt redigerad, med
alldeles för många författare, osammanhängande, inkonsekvent och bitvis rätt otäck, men tänk vad
många läsare den har haft och vilken betydelse för enskilda människor! Och Odysséen skulle jag gärna
ha satt mitt namn på, men det pärhalsbandet skulle jag behålla som det är. Annars ser jag bara oskrivna
böcker framför mig. En färdigskriven eller färdigläst bok är ju nästan död. Det roliga med författandet,
läsandet och vetenskapen är ju att ständigt vara på väg.

Oktober:
Anne Brügge

Foto: Christina Busck
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag heter Anne Brügge och bor sedan många år i Delsbo i Hälsingland. När jag debuterade med »Ätliga
växter i skog och mark« 1975 var mitt namn Anne Nilsson och jag var kritiker på Göteborgs-Tidningen.
Det här var under värsta gröna vågen. Min andra bok »Farmare på fritid« bidrog till vågen, men på
åttiotalet lämnade jag bondelivet och blev författare och kritiker på heltid. Sen barnen flög ut har jag

ägnat mig en del åt dans, fåglar och fruktträd.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag är litteraturvetare och har bidragit till fembandsverket Nordisk kvinnolitteraturhistoria, där jag skrev
om poesi. »Flickan i trädet: en bok om Lina Sandell«, 1985, är min första bok inom mitt eget
fackområde. Även antologin »Röster i Hälsingland« (En bok för alla, 2007) är ju en litteraturforskares
komposition. Min senaste passion är att lyfta fram riktigt gammal litteratur till en bred läsekrets. År 2008
gav jag ut en nybearbetning av Delsbo beskrivning, »Delsboa Illustrata« från 1764, en rolig encyklopedi
om en lantlig socken: Bildade män, iglar, dialekten, friarseder, byggnadsteknik, fåglar, allt, ja nästan allt.
Vad skriver du på just nu?
Jag är strax klar med en nybearbetning av en kvinnas dagbok från 1600-talet. Sen tar jag itu med Karin
Ek, en betydande men idag ganska okänd poet och kritiker som dog ung 1926.
Författare talar inte gärna om refuser, men jag har också några refuserade manus, som jag inte vill ge
upp hoppet om. En av dem är en bilderbok. Jag får fundera över andra utgivningssätt och/eller se om
grundmaterialet behöver ändras.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det händer ofta att jag går direkt från sängen till datorn utan att passera Gå, och sitter där i flera
timmar, men då skäms jag litet. Bäst är att börja med gröt vid 8. Tidningarna aktar jag mig för i det
läget. Ibland tar jag med böcker och skrivdon till en fäbodvall 12 minuter hemifrån. Dit når inte
telefonen. Som kritiker styrs jag till viss del av förlagens utgivningsdagar. Är det bråttom, får jag släppa
eget bokarbete. Jag använder sällan väckarklocka. Har jag skrivit på natten, sover jag litet längre nästa
dag.
Tyvärr är jag dålig på att ta paus. Jag kan glömma både att äta och att sträcka på mig. I gengäld kan jag
ta mig en heldag i skogen i stället, när vädret tillåter.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Roland Barthes för hans öppna sätt att se på texten och dess byggstenar och hans utmaning av den
förmenta objektiviteten. Jacques Derrida som hittade motsägelser i texten genom att läsa på längden
och på tvären. Hans fynd gav nya modeord särskilt inom poesin, såsom sprickor och ras, schabloner men
också användbara bilder.
När Bengt Landgren nu givit ut en bok om Sten Selander vill jag ta upp stafettpinnen och skriva en bok
om Karin Ek, också poet och kritiker (Selander tyckte att Ek var obehärskad, det är intressant!).
Birgitta Holm och Ebba Witt-Brattström väljer jag för deras hängivna flit och fantasi i forskningen.
Birgitta Svanberg, som upptäckte att män liknat kvinnor vid duvor och sparvar, medan kvinnorna såg sig
själva som örnar, ibland vingklippta.
Jag inspireras också av skönlitterära författarforskare som Marguerite Duras, Jeanette Winterson, Kerstin
Thorvall, Kerstin Strandberg, Gunnar D Hansson, Magnus William-Olsson (som skriver om författarens
röst eller ton). Uttrycket »Gråt inte, forska!« myntades i kvinnorörelsen. Vidare nu till Gråt och forska!
Skratta och forska! Dansa och forska!
Varför skriver du just sakprosa?
Skriv- och forskarglädjen upptäckte jag på universitetet. Efter en tid med GT sa fackförfattaren Barbro
Eklund till mig: »Kan du skriva artiklar, så kan du skriva böcker. Hitta ett ämne bara, här har du en bra
förlagsredaktör.« Det är så härligt att stanna i ett projekt, fördjupa sig och sedan presentera och tolka
fynd utan att behöva välja minsta antalet tecken, som man ofta tvingas göra när man skriver
kulturartiklar.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
God! Sakprosan säljer och lånas, och det är bra att förbundet förhandlat fram en schablonberäknad
ersättning även för läsningen inne på folkbiblioteken. Men det borde gå att hitta en ersättningsform för
lån även på andra bibliotek, där många fackböcker finns.
Kritiken är ett annat problem. Även en enpoängsfilm får utförlig kritik, medan många goda böcker
förbises. De stora drakarnas kulturredaktörer söker inte så långt utanför gatlyktans ljussken efter
kompetenta kritiker. Frilanskritikers usla arvoden är som rena uppmaningar att inte lägga så mycket tid
på närläsning och analys.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Nalle Puh... Ulysses... Iter Lapponicum, ja, Linnés Lapplandsresa hade jag gärna skrivit. Thomas och
Anna-Clara Tidholms »Balladen om Marjan och Rolf«, och Anna-Claras »Hanna, huset, hunden«.
Gilbert & Gubars standardverk om kvinnors kreativitet »The Madwoman in the Attic«. Horace Engdahls
»Den romantiska texten«. »Bonadea« av Irmelin Sandman Lilius och hennes komprimerade lilla
vuxenbilderbok »Förvandlingstrappan« om tystnader inom en familj, försök att bryta dem och små
stunder av samförstånd.

September:
Märta Holkers

Foto: Cato Lein
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Mitt namn är Märta Holkers, journalist, konsthistoriker och fackboksförfattare med svenskt
konsthantverk som specialitet. Jag tänker som en reporter och arbetar som en grävande journalist. Mitt
motto är: man ser det man vet!
Efter studentexamen i Stockholm kom jag in på Journalistinstitutet (nuvarande Journalisthögskolan) i
Göteborg 1966/67. På den tiden fick eleverna praktisera på en tidningsredaktion och skaffa sig
erfarenhet innan de påbörjade den teoretiska utbildningen i journalistik. Jag lyckades fixa en praktikplats
på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, där jag snart träffade min livskamrat och sedermera make Bo E Åkermark (1932-2002).
Hösten 1968 fick vi båda jobb i Stockholm. Jag anställdes som radioproducent vid TRU-kommittén som
arbetade med tv och radio i utbildningen, och Bo hamnade på Dagens Nyheter. Tio år senare lämnade
jag Utbildningsradion för att börja skriva igen. Jag läste då konstvetenskap på universitetet samtidigt
som jag försörjde mig som frilansande konstskribent. När Nationalmuseum sökte en press- och
konstkunnig person till ett vikariat som informationssekreterare, så fick jag det vikariatet och kom så till
Statens konstmuseer, där jag blev kvar till 1988.
Mina åtta år på Nationalmuseum var mycket stimulerande och lärorika. Tjänsten som pressekreterare
var bara på halvtid, övrig tid frilansade jag med artiklar om svensk 1900-talsdesign för tidskriften Antik
& Auktion. Samtidigt passade jag på att läsa in en fil kand-examen med konstvetenskap och etnologi
som huvudämnen. Min 60-poängsuppsats handlade om massproducerad bild: »Gråtande barn: Populära
väggdekorationer under 1970-talet«.
Våren 1988 hamnade jag i en identitetskris då jag var tvungen att bestämma mig för vem eller vad jag
innerst inne ville vara - statstjänsteman eller fri skribent. Jag sade därför upp mig utan att ha en aning
om hur framtidens skulle te sig, men jag hade tur!
Svenska Dagbladet sökte just då en skribent som kunde förstärka bevakningen av konst tillsammans
med tidningens färgstarka reporter Åsa Wall. Jag blev erbjuden jobbet på frilansbasis och så inleddes
min tid på Svenskan.
Två gånger har jag sagt upp fasta anställningar för att gå vidare i livet. I år är det 21 år sedan jag blev
fri skribent och den tillvaron trivs jag med, även om ekonomin är svajig med ett fåtal glada toppar och
många djupa dalar.
Vilken typ av böcker skriver du?
Fackböcker om konst och konsthantverk, särskilt om glas och keramik. Mitt intresse för glas började på
1980-talet då jag intervjuade skulptören Edvin Öhrström som varit anställd som formgivare vid Orrefors
glasbruk 1936-57. Vi fortsatte att samtala med varandra i flera år och resultatet blev en bok som kom ut
på Carlssons förlag 1991.
Vad skriver du på just nu?
Just nu skriver jag några artiklar om Reijmyre glasbruk som grundades i Östergötland år 1810.
Glasbruket firar sitt 200-årsjubileum nästa år och mina texter ska publiceras i Östergötlands
länsmuseums årsbok 2010.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag är nyhetsnarkoman. Varje morgon, efter frukosten till Morgonekot, läser jag både Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet, Detta tar sin tid, men senast klockan nio flyger jag upp, duschar, klär på mig
och bäddar sängen. Därpå öppnar jag datorn...
Som journalist är det viktigt att hålla sig à jour med vad som händer inom mitt bevakningsområde.

Därför går jag gärna på pressvisningar av det som rör mina ämnen, även om jag inte har planerat att
skriva om det som visas just då. Förr eller senare får jag alltid användning för den information jag
samlat in.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Konsthstorikerna Dag Widman och Elisabet Stavenow-Hidemark, för att de lyckas förmedla djup kunskap
på en elegant och lättläst prosa. Min make, journalisten Bo E Åkermark, har också lärt mig att tukta
språket. Jag vill att texten ska vara rytmisk och klar som rinnande källvatten.
Varför skriver du just sakprosa?
Innerst inne är jag reporter och pedagog. Jag vill att min omgivning öppnar ögonen och ser sig omkring.
Mitt motto är som sagt: man ser det man vet!
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Det verkar finnas ett stort behov av sakprosa idag, särskilt om svensk konstindustri.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Jag önskar att jag hade fått medverka i det stora verket »Svenskt glas« som kom ut på Wahlström &
Widstrand 1991. Vid den tiden var jag ännu inte så etablerad och dessutom hade jag stora
kunskapsluckor. Men tänk om boken kunde komma ut i en ny bearbetad upplaga...

Augusti:
Ylva Ellneby

Foto: Micke Lundström
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag heter Ylva Ellneby och är i grunden förskollärare, tal- och specialpedagog. Sedan tjugo år tillbaka är
jag även en skrivande person med tio egna böcker i bokhyllan. Jag är farmor till två fantastiska ungar,
Julia 10 år och Noel 5 år, som håller mig helt uppdaterad om hur det är att vara barn idag.
Mina erfarenheter har jag fått genom att arbeta med barn i olika verksamheter som förskola,
barnhabilitering, med invandrar- och flyktingbarn och med gatubarn i ett gatubarnsprojekt i Argentina.
Jag har samarbetat med olika organisationer, främst med Rädda Barnen. För Svenska Institutets räkning
har jag under åren fått resa till olika delar av världen för att prata om barns lek och utveckling. Mina
första tre böcker gavs ut på Utbildningsradions förlag och i samband med det medverkade jag i en rad
utbildningsprogram och fick även skriva manusunderlag till både barn och vuxenprogram.
Vilken typ av böcker skriver du?
Barns rätt till lek och utveckling och till en god och stressfri miljö är min drivkraft. Därför handlar mina
böcker i huvudsak om det, men även om att arbeta med barn från andra kulturer och som har ett annat
modersmål än svenska i grunden. Jag intresserar mig också mycket för hur vårt samhälle idag påverkar
barnens liv.
Vad skriver och arbetar du med just nu?
En av mina senaste böcker, »Hör du vad jag säger«, (medförfattare Barbro von Hilgers), beskriver en

kommunikationsmodell för vanliga människor. Den får nu en uppföljare genom att vi precis lämnat ifrån
oss manus till en bok som handlar om att samtala med barn. Utgivning beräknas våren 2010. För övrigt
skriver jag ständigt på en delvis självbiografisk bok om gatubarnsarbetet i Argentina och om mötet med
en annan kultur.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det finns inga vanliga arbetsdagar. Jag reser kors och tvärs och föreläser om teman i mina böcker. Min
målgrupp är främst förskole- och skolpersonal samt föräldrar. För Svenska Institutets och Ikea s räkning
pratar jag om barns utveckling och behov i olika delar av världen. I vår har det varit Mexico, Belfast och
Wien. Då har målgruppen varit allt ifrån designstudenter till produktutvecklare och chefer på olika nivåer.
När jag inte reser har jag mitt kontor hemma och min skrivplats i en liten stuga vid mitt sommarhus eller
hos min skrivkollega som har ett litet hus i en by i Grekland. För övrigt gör jag som många andra, jag
skriver i tysta tågkupéer, på flygplatser och hotellrum. De dagar jag vaknar hemma börjar jag alltid med
en kopp kaffe till morgonnyheterna och bokrecensionerna på tv.
Vilka författare inspirerar dig?
Majgull Axelsson träffade jag första gången under en gatubarnskonferens i Sydamerika, där vi endast var
ett tiotal vuxna, resten var gatubarn. Jag beundrar henne för att hon vågar skriva om det som är så
svårt och osmakligt som i Rosario är död eller Dom dödar oss. Jag inspireras nog mest av kvinnliga
författare och då av dem som vågar ge ut något av sig själva som till exempel Maj Fant och Marianne
Ahrne.
Varför just sakprosa?
Jag har inte övat färdigt på gestaltning än.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tror att den är stark och att den kommer att fortsätta att vara det, trots alla nya medier. Det är
något speciellt med en bok, samlad kunskap mellan pärmar.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
När jag var ung och brottades med olika problem läste jag Inger Alfvéns bok Dotter till en dotter. Den
gjorde då starkt intryck på mig och hjälpte mig att förstå situationer i mitt eget liv. Jag skulle vilja skriva
en bok som på samma sätt skulle kunna beröra och hjälpa en annan människa.

Juli:
Niklas Zetterling

Foto: Cato Lein
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag heter Niklas Zetterling och började skriva för drygt 15 år sedan. Debutboken var »Avgörandets
ögonblick«, som utkom 1995. Sedan dess har ytterligare elva böcker tillkommit, endera med mig som
ensam författare eller tillsammans med medförfattare.
Vilken typ av böcker skriver du?

Eftersom jag sedan barnsben haft ett starkt intresse för historia, i synnerhet andra världskriget, har jag
hållit mig inom detta område. Det finns så många möjliga teman, idéer och uppslag i detta ämne. Trots
att området tilldrar sig många författares uppmärksamhet finns väldigt mycket kvar att skriva. Mängder
av outnyttjat källmaterial finns ännu kvar, vilket är betydelsefullt för mig som lägger stor vikt vid att
presentera något nytt i mina böcker. Läsaren skall kunna finna dessa källor i fotnoterna, men brödtexten
skall kunna läsas med behållning även av den som inte vill fördjupa sig i arkivforskning. Målet är att
åstadkomma böcker som erbjuder något både för den djupt intresserade och för den som vill bli
upptäcka ett nytt ämne att läsa om.
Vad skriver du på just nu?
Under våren har mycket tid gått åt till arbetet med utgivning i USA. Förra året lanserades en av mina
böcker på den amerikanska marknaden och ytterligare en introduceras i nu månadsskiftet maj/juni. En
tredje kommer i höst. Därtill arbetar jag på två nya böcker, varav den första kommer att ha en stark
japansk anknytning. Den andra utspelar sig i en helt annan miljö.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mina arbetsdagar är ostrukturerade och mycket varierade, delvis beroende på att jag också undervisar
en del. Framför allt brukar jag skriva på förmiddagarna, efter att ha promenerat med mina barn till deras
skola. Några sena kvällar blir det dock inte för min del. Jag går mycket hellre upp tidigt och skriver. Har
jag en dag helt fri från andra förpliktelser stiger jag gärna upp klockan sex, skriver några stycken, äter
frukost och går därefter på en morgonpromenad i vackert vårväder. Då blir jag som mest produktiv. Om
därtill deadline känns fjärran avlägsen blir en sådan skrivdag ett rent nöje - kan man verkligen kalla den
för en arbetsdag?
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Författare som lyckas finna ett helt nytt perspektiv på ett ämne är ett exempel. Ett annat är de som
lyckas med konsten att ta med precis det som behövs - men inget mer - för att förklara och motivera det
de vill säga.
Varför skriver du just sakprosa?
Verkligheten är så fascinerande, vare sig man lägger tonvikten vid att beskriva den eller förklara den.
Dessutom är det en sorts upptäcktsfärd att skriva om något historiskt. Jag känner mig nästan lite
barnsligt förtjust när jag sitter på ett arkiv och studerar gamla dokument som legat orörda i decennier.
Att gradvis låta en bild av ett händelseförlopp växa fram, få en djupare förståelse för såväl detaljer som
helhet och upptäcka sådant som jag inte hade en aning om tidigare är oerhört belönande. Det här gör
också själva skrivandet roligt, eftersom en stor del av förståelsen kommer medan texten formuleras.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tror att den är god och ser optimistiskt på framtiden. Det viktigaste är att sakprosan håller så god
kvalitet att läsarnas intresse inte mattas. Fler recensioner vore önskvärt, men samtidigt kräver ofta
facklitteratur goda ämneskunskaper hos recensenten, men det öppnar en möjlighet för universiteten att
fullgöra sin "tredje uppgift".
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Den frågan har jag aldrig funderat över, men det finns böcker som jag gärna skulle vilja se att någon likgiltigt vem - skriver. Framför allt skulle jag vilja att någon skriver en bok som på ett riktigt bra sätt
beskriver kunskapssökande. Boken skall vara vetenskapligt försvarbar och även så pass lättläst och
medryckande att en bred publik tar till sig den och verkligen förstår hur man kan vinna rimligt tillförlitlig
kunskap, samt vilka hinder, fallgropar och problem som kan ställa till problem på vägen. Jag skulle gärna
skriva en sådan bok, men har absolut inget emot att någon annan hinner före.

Juni:
Mikael Strandberg

Foto: Mikael Strandberg
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Ja, du, hur skall jag börja... Jag heter Mikael Strandberg, 47 år och lever helt och hållet på att jag valt
att leva i stort sett tvärt emot alla andra. De sista 25 år åren har jag levt som upptäcktsresande och
utforskat ganska okända platser på vår jord. Jag har besökt 112 länder, sovit över 2500 nätter i tält, fått
medaljer i New York, Helsingfors och London, cyklat två och ett halvt varv runt jordklotet, ridit genom
Patagonien, levt med massajer och gjort den kallaste expeditionen i historien, ett år längs Kolyma-floden
i nordöstra Sibirien. Nu förbereder jag en liten kamelfärd genom hela Arabien.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag berättar mer än jag skriver, om mina resor.
Vad skriver du på just nu?
Just nu har jag skrivit klart boken om Sibirien som väntar på utgivning av Alfabeta. I den berättar jag om
den globalt uppmärksammade expeditionen under ett års tid när jag tillsammans med Johan Ivarsson
utforskade den ökända Kolymafloden, där hundratusentals människor dog i Stalins arbetsläger. Boken
handlar om extrem kyla, vår världs mest fantastiska människor och ett av historiens kallaste äventyr. I
bok liksom film vill jag berätta om människor som lever utanför de vanligaste allfarvägarna. Samtidigt
vill jag ge en realistisk bild av denna för de flesta människor okända värld. Boken är helt klart min
överlägset bästa!
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Som författare, så skriver jag bara när inspirationen är på plats, annars får jag ändå bara rätta allt jag
gjorde fel, när inspirationen inte var där.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Mitt livsval gör att jag tyvärr nästan bara läser just facklitteratur. Men för att förstå ett land, så är det ju
av största värde att läsa det landets främsta skönlitterera författare. Bästa boken just nu, på alla nivåer,
litterärt såsom berättarmässigt, Sir Wilfried Thesigers bok »Arabian Sands«. Thesigers bok handlar
främst om det hav av sand som kalls The Empty Quarter eller Rub Al-Khali och är lokaliserat i Oman och
Saudi-Arabien. Det var helt fritt från beskrivningar innan han anlände it och gjorde fem färder per kamel
tillsammans med olika grupper av spännande beduiner. Det är underbara ökenbeskrivningar, en bok om
kamratskap och en spännande insikt i arabernas ursprung.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag har inte hunnit något annat, men vill skriva skönlitterärt. Jag har alltid drömt om att skriva den
främsta av glesbygdsromaner. Jag har ju upplevt glesbygd på mycket nära håll världen över och känner
att det ger mig ett ganska unikt perspektiv på detta fantastiskt intressanta ämne. I glesbygder kan man
finna många av de väsentligaste svaren på meningen med livet
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag har ingen åsikt, eftersom jag inte är insatt i ämnet.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Apsley Cherry-Gerrards klassiker »The Worst Journey in the World«. Men jag skulle inte ha gjort deras
fatala misstag. Boken handlar om Robert Falcon Scotts ödesdigra Sydpolsfärd, när han och fyra kamrater
omkom till följd av okunnighet. De var nästan samtliga stadsbor, som så många andra inom
expeditionsvärlden, även idag, och hade ingen kunskap om snö och hur man lever med den och färdas
på den. Boken beskriver en fantastisk utmaning, är spännande från första till sista sidan och fylld av de
mest dramatiska beskrivningar av kamp jag läst.

Maj:
Pia Gadd

Foto: Ulla Montan
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Pia Gadd, journalist med tjugo år på Expressen bakom mig, och snart lika många år som frilans. Det
ostrukturerade livet är mycket trevligt - och jag har aldrig saknat den fasta anställningen. Men fasta
punkter i tillvaron är Sveriges radio där jag är inhoppande programpresentatör i P1, och Stockholms
tingsrätten där jag är nämndeman. Tidigare gjorde jag också program och inslag i P1, egna och andras,
men det har det blivit stopp på.
Vilken typ av böcker skriver du?
Historia och religion är mina favoritämnen privat - och att kunna använda de passionerna i den
professionella verksamheten är en glädje. Dessutom har jag skrivit om kriminalpolitik och
kriminaljournalistik - som ju blivit en allt tyngre ingrediens i samtliga våra medier, nu när kommersiell
kvällstidningsjournalistik blivit norm för vad som är god journalistik. Och när samtidigt människors
verklighetsuppfattning i ökande grad formas eller åtminstone påverkas av medierna är det ingen kul
utveckling. Hur felaktig den är ser man inte minst som nämndeman i tingsrätten. En dag kommer jag
förhoppningsvis att skriva om de erfarenheterna.
Vad skriver du på just nu?
Är i slutfasen av en bok om frillor och förtidshustrur - en spännande och tidigare nästan oskildrad
företeelse.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Numera ljuvligt oreglerad. Ibland kliver jag upp i gryningen och tillbringar en lång frukost med det
senaste jag skrivit, ett härligt och inspirerande sätt att börja arbetsdagen. Har man särskilda ögon just
på morgonen? Jag är benägen att tro det. Men ibland nattjobb med sovmorgon, eller tjurrusning till
Sveriges radio, till Tingsrätten eller mot städskåpet - som frilans hoppar man från tuva till tuva. Och tack
och lov har jag min arbetsplats i mitt hem.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
De som förenar hög stilistik med en önskan att lyfta på förlåter - det gäller all slags text.
Varför skriver du just sakprosa?
Det är nog en naturlig följd av journalistiken - långreportage mellan pärmar. Romaner skulle jag aldrig
klara, därtill är min fantasi inte god nog, eller åtminstone inte tillräckligt flödande.

Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tror den är stark - och blir allt starkare. I takt med fragmentarisering och förytligande i skolor och i
medier finns ett kolossalt behov av att få veta mer, att kunna förstå. Det gäller inte minst historia,
numera när allt framställs som ett enda gigantiskt nu och vi blir så kollektivt häpna när allt inte är som
det varit de senaste fem åren.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
I arbetet på min senaste bok har jag särskilt fått upp ögonen för Peter Englund - hans tegelstensböcker
är rena godiset, så lekande lätt han presenterar sina gigantiska ämnen och så briljant han handskas med
språket. Jag hade gärna velat kunna åstadkomma någon av hans strålande böcker. Ryszard Kapuscinskis
bok om Angola, »En dag till att leva«, hade inte heller varit fy skam att ha kunnat skriva.

April:
Jesper Hall

Foto: Claes Hall
Hej Månadens medlem, vem är du?
Jag är Jesper Hall, 37 år, boende i Lund.
Vilken typ av böcker skriver du?
I första hand skriver jag schackböcker, men jag har även skrivit en roman.
Vad skriver du på just nu?
Just nu skriver jag på en uppföljare till min schackbok »Schackma Gandhi får en idé«. Böckerna är
specialskrivna för tävlingen »Schack4an«, som varje år lär 18.000 tioåringar i Sverige att spela schack.
Dessutom skriver jag på en bok om hur Hjalmar Söderbergs intresse för schack påverkade hans
författarskap.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mina dagar ser väldigt olika ut. Det närmaste jag kan komma »en vanlig dag« är följande: Lämnar
barnen på skola och dagis vid 09.00. Skriver mellan 09.15-13.15. Förbereder schackträning, eller arbetar
med Schack4an, mellan 13.15-14.45. Hämtar barnen. Har schackträning med privatelever, eller med
grupper, mellan 20.30-22.00. Skriver mellan 22.00-23.30.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Hjalmar Söderberg och Peter Englund. Båda har en stringens och en saklighet i sitt språk, men utan att
deras texter blir kalla och registrerande. Orsaken är att deras idéinnehåll håller humanismens flagga
högt. En symbios av hjärta och hjärna.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag har stora kunskaper om schack och schackpedagogik, och jag har ett intresse för svenska språket.
Det tedde sig därför naturligt för mig att försöka förmedla mina erfarenheter i skriven form.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag har inte kunskaper nog att ge ett generellt utlåtande, men inom mitt eget snäva område, schack,

behövs det fler böcker på svenska.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»Tystnadens historia och andra essäer« av Peter Englund. Första meningen kan jag läsa hur många
gånger som helst: »Jag har hört snö falla.« Därtill är boken ett underbart exempel på hur delen kan ge
perspektiv på helheten. »Doktor Glas« av Hjalmar Söderberg är det bästa som skrivits på svenska
språket, både när det gäller form och innehåll.

Mars:
Doris Dahlin

Foto: Niklas Palmklint
Hej Månadens medlem, vem är du?
Doris Dahlin, 56 år. Bokslukare, inflyttad till Stockholm från Norrland. Har tidigare varit bibliotekarie men
arbetar sedan mer än tjugo år tillbaka med ledarutveckling och kommunikation. Hur vi människor
fungerar och vad som hjälper oss att må bättre. Skriver tyvärr bara på deltid. När jag vinner på nästa
Trisslott eller får ett oväntat Amerikaarv ska jag skriva på heltid.
Samtidigt är jag ändå en ständigt skrivande människa. Vad jag än gör och upplever skriver jag om det i
huvudet. Ofta även på små lappar (som jag sedan sällan hittar). Det är en slags mani, en sjukdom, att
inte bara vara i nuet utan ständigt vara beroende av - och älska - orden, formuleringarna.
Vilken typ av böcker skriver du?
Både fack-och skönlitteratur. Jag har skrivit tre fackböcker. De handlar om det jag arbetar med till
vardags - kommunikation i olika former och att hantera det svåra i livet. Jag har även skrivit en
självbiografisk roman, »Skammens boning« och kom i höstas ut med romanen »Vi vet nog vem du är«.
Som ung skrev jag romanen »Ockupationsleken«. Jag har varit med i många antologier både vad gäller
skön- och facklitteratur.
Vad skriver du på just nu?
Noveller. Och emellanåt en slags tankebok. Och så bloggar jag - det som jag tyckte verkade urfånigt och
som jag aldrig tänkte göra. Och skriver - som jag alltid gjort - poesi för byrålådan.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mina bästa arbetsdagar är måndagar och onsdagar som jag ägnar åt skrivande. Måndagar skriver jag
tillsammans med min son och en gammal kompis. Onsdagar sitter jag och en annan kompis på Kungliga
biblioteket och skriver - vilket härligt ställe! Jag gillar det där att skriva på mitt eget och ha andra i
närheten som också skriver. Då blir jag mer effektiv och har roligare. Vi är tysta och koncentrerade när
vi arbetar men himmel vad vi babblar på kaffe- och lunchpaus.
Varför skriver du just sakprosa?
Det är en naturlig fortsättning av mitt vanliga arbete. Samtidigt en chans att nå så många fler än de jag
hinner möta som kursdeltagare. Men viktigast av allt är kanske att jag brinner för de ämnen jag skriver
om. Har jag fått en enda ledare att behandla sina medarbetare bättre så är jag nöjd. Eller nåja

egentligen vill jag förstås att alla som läser böckerna ska göra det.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Svårt svara på tycker jag. Jag har massor av favoritböcker och favoritförfattare men vet inte riktigt om
det är de som inspirerar mig i mitt skrivande. Däremot inspirerar de mig ständigt i livet. Det är nog
verkligheten som inspirerar mig mest vad gäller skrivandet.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tycker det är härligt att boken över huvud taget fått en starkare ställning genom att många läser och
många diskuterar böcker. Se till exempel alla bokklubbar i Sverige idag. Sakprosan har såvitt jag kan se
en starkare ställning än den haft tidigare.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Oh ja massor! Vad gäller fackböcker skulle jag till exempel gärna ha skrivit Ulrika Knutssons »Kvinnor på
gränsen till genombrott« och Yrsa Stenius »Tills vingen brister«. Och jag önskar att jag kommit på Göran
Häggs idé att skriva »1001 böcker du måste läsa innan du dör«. Det kliar i fingrarna på en gammal
bibliotekarie och en storläsare. Tänk att få välja 1001 viktiga böcker!
hemsida skönlitterära böcker: www.dorisdahlin.se
blogg: doris.dorisdahlin.se
hemsida facklitteratur och vardaglig verksamhet: www.kompetenskraft.nu

Februari:
Erik Fichtelius

Foto: Ulrika Beck-Friis
Hej Månadens medlem, vem är du?
Erik Fichtelius, journalist i public service radio och tv sen 40 år, men som hela tiden kompletterat
vardagsarbetet att publicera i luft med att skriva på papper. Jag är en glad och envis tvåbarnspappa
(Ebba 7 och Hedvig 8) som fortfarande inte givit upp hoppet om TV som intellektuellt medium. Jag
hoppas att den satsning på demokrati-tv jag leder inom ramen för SVT 24 Direkt ska utvecklas till en
egen kanal.
Vilken typ av böcker skriver du?
Med åren har det blivit ett tiotal egna böcker och medverkan i ungefär lika många antologier. Det är olika
fack-, utbildnings- och reportageböcker, men också en deckare om momsfiffel. Nu senast en
genomgripande omarbetning av min grundbok i journalistik - »Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler,
version 2.0« som kommit ut i nyskick både på ryska och svenska. Den mest uppmärksammade boken är
nog »Aldrig ensam, alltid ensam: samtalen med Göran Persson 1996-2006« som bygger på tio års tv-

intervjuer med den förre statsministern. Just den boken visar väldigt påtagligt hur mycket mer man kan
få med mellan pärmar, men samtidigt vad mycket man kan få sagt i några timmars tv.
Vad skriver du på just nu?
Mest arga inlagor om hur tokigt tv-ledningen beter sig som halverar budget och sändningstid för 24
Direkt. Men jag bär också på en idé till en essä om journalist och en politisk samtidsthriller.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En vardag på tv-huset i samtal med min lilla redaktion om de kommande dagarna och veckornas
sändningar. Väldigt praktiskt arbete med att göra tablåer, välja bland inbjudningar och
riksdagsevenmang, men också att tanka in inspelat material i sändningsdatorn och redigera färdiga
inslag. Men också att förbereda och göra egna intervjuer i vår programserie »En bok - en författare« eller
i vårt nya debatt- och intervjuprogram Storforum, som i tvåtimmarsformatet tar upp stora aktuella
ämnen, senaste försvaret och härnäst matfusket.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Just nu alla politiska memoar- och biografiförfattare. Anita Kratz om Reinfeldt eller Pär Nuder om sig
själv, och samtidshistorikerna på Södertörn som hela tiden producerar spännande material om vår
samtid.
Varför skriver du just sakprosa?
Mitt enda försök som deckarförfattare fick mig att inse att gestaltning inte är min starka sida. Men jag
sitter ofta på ett bra faktamaterial som också förtjänar en publik och som kan vara nog så spännande.
Jag är nyhetsreporter och inte romanförfattare. Men arbetet på tv-serien »Ordförande Persson« har fått
mig att fundera i lite mer fria banor igen. Vi får se.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den får inte den plats den förtjänar i det offentliga samtalet. Fackböcker recenseras och presenteras
alltför dåligt och sporadiskt i dagspress och radio-tv. Vi har på 24 Direkt försökt bjuda en motvikt i
programmet »En bok - en författare« som är en halvtimmes intervju med författaren till en spännande
och aktuell fackbok. SVT-ledningen strök programmet, men det har återuppstått i Kunskapskanalen.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Olof Lagercrantz »Om konsten att läsa och skriva«.

Januari:
Anna-Lena Wik-Thorsell

Foto: Martin Thorsell
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Här är jag: Anna efter farmor, Lena efter husmor på folkhögskolan där jag föddes, Kristina efter mamma,
dessutom Haraldsdotter Wik-Thorsell. Alltsammans förkortat till Anea, som tidigt blev min signatur.
Skribent är jag sedan barndomen, i yrkeslivet journalist, ett yrke som man kan behålla livet ut.
Vilken typ av böcker skriver du?
Mer kortare alster än hela böcker och då om det mesta som intresserar mig, som jag inspirerats att
tänka omkring - eller som jag blir ombedd att skriva. Från boken »Vad gör dom i skolan« till »Rädda
Katarina« och »En tjuv på toaletten« till »Taltips för ovana«. Min första "bok" finns i blyertsskrift i ett
brunt spiralblock och nådde aldrig längre. Sommaren när jag fyllde 14 fick jag koka kaffe, läsa korrektur
och formulera notiser i Härnösands-Posten. Då hade jag övergivit målet att bli prinsessa och satsade på
att bli författare. Först blev jag journalist i stället och har sedan dess haft rikligt med utrymme för min
stora lust att skriva om stort och smått.
Vad skriver du på just nu?
Papperslappar som jag har i fickan! Baksidan av köplistor, kvitton, gamla kuvert, sedan med penna och
sist på datorn. Mest skriver jag i huvudet, formulerar mig när jag joggar, promenerar, åker buss. Jag har

alltid tyckt om att skriva, det fyller mig på ett särskilt sätt med glädje, vare sig det är fantasi eller fakta,
för skrivbordslådan, barnbarnen, Västerleds församlingsblad, Veteranen eller ett bokprojekt som måste
vara någorlunda presentabelt innan jag vill berätta om det.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Sedan jag med ålderns rätt lämnade Svenska Dagbladet och blev fri skribent är jag inte särskilt
disciplinerad utan splittrar mig på alldeles för många uppgifter; förtroendeuppdrag och ideellt arbete.
Ingen arbetsdag är den andra lik men rymmer oftast en stund eller några timmar vid datorn och
skrivbordet för artiklar, intervjuer, faktainsamling och telefonkontakter. Samt tiokaffe på balkongen,
långsam springtur i Solviksterrängen eller vandring från dagis med närboende barnbarn.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det beror förstås på ämnet. För »Taltips för ovana« inspirerades jag av adel präster borgare och bönder
och alla däremellan, för »Skjut inte på magistern« som jag skrev för snart 40 år sedan, inspirerades jag
av alla duktiga och tappra lärare som jag mötte som skolreporter under grundskolereformens,
sifferbetygens och mängdlärans första år, för »Livets träd« och »Barn Afrika« av alla barnen jag mötte i
Afrika, USA, Indien och Sydamerika. Som barnboksförfattare inspireras jag förstås av Astrid Lindgren,
Margareta Strömstedt och Gunnel Linde t ex. Jag kan långa avsnitt ur deras bästa böcker utantill.
Varför skriver du just sakprosa?
För att det är roligt och utmanande att lära sig mer om ett ämne som blir mer intressant ju mer man
fördjupar sig i det. Sedan är det härligt att formulera sig så att fler förstår och inspireras.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den är väl och blir allt bättre, mer respekterad och uppskattad.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
O ja! Det finns många! Bland fackböcker t ex Fredrik Sjöbergs »Flugfällan« för hans avundsvärt rika
kunskaper och förmåga att uppleva och berätta och fascinera. Staffan Ulfstrands »Fågelliv« med studier
av nordiska fågelarters beteende har jag nyss upptäckt; en underbar bok från pärm till pärm.

Månadens medlem 2010
December:
Josefin Olevik

Foto: José Figueroa
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag har skrivit två böcker, båda fördjupningar av reportage jag har gjort. »Singel i Tokyo« är en
fotobaserad, liten och mjukpärmad bok som jag gjort tillsammans med fotograf Emelie Asplund på
eget förlag. »Campingland, en berättelse om flintastek, flukthål och förtältsromantik« är en
reportagebok om campinglivets vedermödor, regler och sociala kultur. Den är också ett försök att
fånga en del av Sverige som sällan kommer till tals.
Vad skriver du på just nu?
Jag arbetar som frilansjournalist. När jag är ledig funderar jag på hur jag ska påbörja min nästa bok.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
När jag skrev Campingland reste jag bort veckovis. En vän i Paris, en mamma i Falun, en fjällstuga i
Härjedalen - där arbetade jag intensivt endast med boken. Fast först levde jag i en husbil i sex
veckor, för själva researchen.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag läser mycket skönlitteratur och tycker om Garcia Márquez, Julio Cortázar, Sara Stridsberg, Gun-

Britt Sundström, Beate Grimsrud och Monika Fagerholm. De arbetar alla med formen och språket på
ett sätt som gör mig glad.
Facklitteratur som inspirerat mig är Gellert Tamas »Lasermannen«, Peter Fröberg Idlings »Pol Pots
leende« och Liv Strömquists »Einsteins fru«. De har angelägna ämnen, men framför dem inte på
bekostnad av det goda berättandet.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag är intresserad av reportaget som form. Jag vill experimentera med och tänja på den formen, och
i dess natur ligger att hålla sig till verkligheten.
Jag tycker också att människor och sammanhang jag möter ofta är fulla av häpnadsväckande
spännande historier, som får mig att vilja ta reda på mer och förmedla till andra.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Förlagen är intresserade av sakprosa i bemärkelsen »de sanna berättelserna«, på gott och ont. Det
ges ut mycket skräp tycker jag. Men det är positivt att genomarbetade fackböcker slinker med på
köpet. Det verkar också finnas ett genuint läsarintresse. Jag märker att många som aldrig fastnat för
skönlitteratur vill lära sig något från den handfasta verkligheten medan de läser.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»The history of love« av Nicole Krauss.

November:
Beata Arnborg

Foto: Anna Klint
Hej Månadens medlem, vilken typ av böcker skriver du?
De två senaste böckerna är biografier, den senaste om Barbro Alving, en tidigare om Vivi Täckholm.
Jag har också skrivit en personlig faktabok om Irland och varit redaktör och medförfattare till en bok
om Waldemarsudde.
Vad skriver du på just nu?
Ingenting för dagen. Jag pustar ut efter att just ha kommit ut med biografin om Barbro Alving (Krig,
kvinnor och gud). Jag har arbetat så intensivt med den under ett par år att jag avvaktar ännu en tid

innan jag bestämmer mig för nästa projekt, men idéer finns.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det varierar beroende på om jag är inte i en researchperiod eller skrivperiod. Men arbetsdagen börjar
alltid tidigt, vid 6-snåret. Under skrivperioder tillbringar jag sedan tiden fram till ungefär klockan ett
med skrivande. Därefter skriver jag om, och läser.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Min första stora inspiratör var Tove Jansson, främst för hennes filosofi, men också hennes språk,
Fröding för hans fenomenala språkliga musikalitet, Joyce för hans språkliga klurigheter. Annars
önskar jag att jag kunde bemästra svenska språket som Strindberg eller Bang. Gitta Serenys böcker,
inte minst den om Albert Speer är en höjdare bland fackböcker.
Varför skriver du just sakprosa?
Eftersom jag arbetat som journalist i så många år är det alltid fakta jag sysslat med. Att skriva
faktaböcker är väl en journalistikens långdistans (men med krav på längre hållbarhet).
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den är uppskattad av läsare, men däremot mycket åsidosatt av medier som recenserar snålt.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Nej, det går ju inte att önska, lika litet som man kan önska sig någon annans tankar eller utseende.
Men däremot finns det många författare jag läser med stor behållning, förstås. Se ovan.

Oktober:
Anna-Lena Lodenius

Foto: Noomi Wikström
Hej Månadens medlem, vilken typ av böcker skriver du?
Faktaböcker, ofta om extrema politiska yttringar både på höger och på vänsterkanten. Dessutom
skriver jag mycket om konsekvenser av globaliseringen, i synnerhet frågor som har att göra med
migration och rättigheter i arbetslivet för människor som bytt hemland.
Vad skriver du på just nu?
Just nu får jag många frågor kring Sverigedemokraterna eftersom de ju hamnat i riksdagen. Jag har
skrivit om Sverigedemokraterna ända sedan starten 1988 och min senaste bok handlade om hur man
tar debatten med partiet (»Slaget om svenskheten« med Mats Wingborg, 2009 på Premiss/Atlas).
Föreläser, debatterar och skriver krönikor kring detta. Studerar också hur syndikalisterna förändrat
sig och blivit ett mer militant fackförbund och skriver studiematerial med uppdateringar till en bok om
migrantarbetare som kom ut 2008.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Vet inte om jag har några vanliga arbetsdagar. Varje dag just nu som jag inte måste kasta mig iväg

är en gåva, när jag kan sätta på en kopp te och sätta sig vid dator direkt när jag vaknat. Det händer
så mycket främst kring högerpopulisterna i Sverige och Europa och det kommer mängder av böcker
och forskning som jag försöker hinna med att läsa, det är svårt. Men grovt sett har jag
föreläsningsdagar då jag är på resande fot (i snitt en i veckan), resten är mötesdagar på stan och
hemmadagar då jag skriver och sköter det löpande.
Att svara på mail och telefonsamtal tar mycket tid också. Jag vill ju vara tillgänglig och prata med
journalister, politiker och vanliga människor som är oroade över utvecklingen, det ser jag som en
viktig uppgift nu när SD faktiskt har en chans att få ett inflytande över svensk politik.
Jobbar hemma, det är vilsamt och bra, det blir mindre splittrat. Bra också eftersom jag har en
tonårsdotter som kommer hem på eftermiddagarna och en mamma bara några kvarter bort.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det är många. Tyvärr hinner jag mest läsa faktaböcker i ämnen jag skriver om för att inhämta
kunskap och fakta . Gitta Sereny har skrivit några av de bästa böcker jag läst om hur nazister
fungerar och tänker. För mitt nöjes skull läser jag gärna Klas Gustafsson som betar av folkhemmets
idoler en efter en i den ena läsvärda biografin efter den andra, nu senaste en om Gösta Ekman som
jag just håller på med (fick den signerad på Filmhuset både av Gösta och Klas − kändes stort).
Uppskattade mycket hans tidigare om Monica Zetterlund, Cornelis Vreeswijk och Tage Danielsson.
Bengt Jangfeldts biografier är lysande, den om Axel Munthe tillbringade jag en del av min senaste
semester med (det är framför allt då jag har tid för annat än pliktläsning). Björn Collarp skrev bland
annat »Palatsbarnen«, en fantastisk skildring av Rysslands historia förklädd till roman som jag
rekommenderat till många jag känner.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag uppskattar sakprosa lika mycket som romaner även när jag läser fritt. Verkligheten är fantastisk,
det finns så mycket att ta reda på och berätta om. Är en nyfiken person som också arbetat en del
som researcher för TV. Att ta reda på saker är det bästa jag vet.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Svårt att säga, det beror väl på vilken del av sakprosan vi pratar om. Det finns verk som blir väldigt
uppmärksammade och som har en närmast litterär status. Det hör väl till undantagen, tyvärr.
Välskrivna fackböcker är en njutning som inte står romanen efter, är inte säker på att jag tycker att
fackböcker generellt är styvmoderligt behandlade. Men kanske att det är vissa författare som har en
status som gör att även deras fackböcker uppmärksammas. Det gäller ju för all del även
skönlitteraturen, men kanske i ännu högre grad sakprosan.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Om vi nöjer oss med ämnen som ligger nära mina egna: Vi är nog många som tänkt att vi borde ha
skrivit boken om lasermannen efter att ha läst Gellert Tamas bok, vet att även Stieg Larsson umgicks
med planer på en sådan bok fast direkt på engelska för en internationell publik. Lena Sundström
flyttar till Danmark i »Världens lyckligaste folk« och berättar rätt upp och ner hur hon uppfattar den
danska mentaliteten och inställningen hon möter till »det fremmende«. Mycket avslöjande, ett måste
för alla som funderar kring vad som kan hända när man får in ett högerpopulistiskt parti i riksdagen.
Hade gärna kommit på den idén först!

September:
Stefan de Vylder

Foto: Stig Sandkvist
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag hade turen att födas i Sverige år 1945, och tillhör därmed världshistoriens kanske mest
privilegierade generation. Slutade skolan vid 16 års ålder efter ett bråk med en lärare, tog studenten
som privatist och inledde en karriär som kuf som under större delen av sitt liv har undvikit den mer
formella sektorn av ekonomin. Utbildade mig dock till nationalekonom, och arbetade några år som
lärare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ett par år på Sida. Har bott utomlands då
och då (Chile, Etiopien och Nicaragua). Är sedan mer än 20 år frilansande författare, forskare och
konsult. Affärsidén har varit att tjäna hyggligt med pengar som konsult för att också få råd att skriva
olönsamma böcker och artiklar.
Vilken typ av böcker skriver du?
Samhällsekonomisk facklitteratur, med tonvikt på internationell ekonomi och utvecklingsfrågor.
Ibland, när jag är arg, även böcker och artiklar av debattkaraktär.
Vad skriver du på just nu?
Funderar på en uppföljning av min senaste bok, »Världens springnota: Finanskrisen och vägen
framåt«. Krisen är ju inte över än... Och boken har gett upphov till rätt mycket efterarbete i form av
föreläsningar, debatter, artiklar m.m. Om man som jag har finanskriser som specialintresse innebär
varje kris förbättrade försörjningsmöjligheter.
Förbereder också ett annat bokprojekt, men trots att världen väntar med spänning är ämnet än så
länge hemligt.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Är nyhetsfreak med P 1 och tre dagstidningar: DN, SvD och Financial Times. Får ta sin tid. I bästa fall
sitter jag vid datorn efter nyhetsfrossandet och skriver hela förmiddagen - bästa arbetstiden. Och
läser eller gör annat efter lunch. Har också rätt mycket »krafs«, inte minst av sociala skäl för att fylla
en torftig vardag med innehåll: möten, föreläsningar, seminarier, ideellt föreningsarbete, m.m. Är
nog också en föreningsfreak.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Är amatörmässig allätare vad gäller skönlitteratur och gillar klassiker som Thomas Mann och
Dostojevskij, eller moderna klassiker som García Márquez, Camus eller Julio Cortázar. För språkets
skull, och för fantasins, och för förmågan att berätta. Jag läser också med stor behållning moderna
svenska - och gärna kvinnliga - författare som Kerstin Ekman, Eva Adolfsson, Yvonne Hirdman,
Annelie Jordahl eller Aino Trosell. Har också uppnått den ålder då man börjar fördjupa sig i
självbiografier. Inspireras också av poeten, samhällsdebattören m.m. Göran Greider, vars raka tilltal,
humor och mångsidighet jag måste beundra.
Varför skriver du just sakprosa?
I likhet med många journalister och fackförfattare har jag nog närt en liten dröm om att någon gång
skriva något skönlitterärt, där jag kan få ta ut svängarna utan att behöva dokumentera allt jag säger
med fakta och siffror. Men det blir nog aldrig av. Saknar den talangen.

Sen tycker jag också att min nisch - samhällsekonomi, med tonvikt på internationell ekonomi och
utvecklingsfrågor - är himla spännande. Och politiskt viktig.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
På det hela taget bra. Det skrivs ju en enorm mängd god sakprosa i dagens Sverige, och det är ingen
tillfällighet att Minerva är den största sektionen i Författarförbundet. Men det är lite synd att många
busbra fackböcker får så liten medial uppmärksamhet. En medioker chic lit-bok eller miljöskildring
från Stureplan kan få förstadagsrecensioner i våra större dagstidningar samtidigt som lysande
fackböcker inte uppmärksammas alls. Men många säljer rätt bra i alla fall, och recenseras ofta i
facktidskrifter. Inte minst snävt nischad sakprosa brukar hitta fram till specialintresserade läsare,
men knappast till alla andra som också skulle kunna ha glädje av böckerna.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Det finns massor! Förutom alla utmärkta romaner, som jag kan beundra helt utan avundsjuka, finns
det en uppsjö fack- och reportageböcker som är både välskrivna och angelägna. Ett färskt exempel är
Gellert Tamas bok »De apatiska«. Sen finns det ju nationalekonomer som är mycket smartare än jag.
Amartya Sen, till exempel, som blandar samhällsekonomi, kultur, etik, historia och filosofi på ett
imponerande sätt. Jag skulle gärna vara lika lärd och begåvad som Sen, och skulle gärna ha skrivit
vilken som helst av hans böcker. Men det finns ännu fler nationalekonomiska böcker som jag absolut
inte skulle vilja skylta som författare till.

Augusti:
Yngve Ryd

Foto: Arvid Ryd
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag föddes 1952 i Vuollerim i Jokkmokks kommun. Min pappa körde timmer med häst och mamma
kockade, så när jag och mina syskon var små fick vi vara med och bo i kojor i skogen. Det är bland
mina första barndomsminnen. När jag började gymnasiet gick flytten söderut till Västerås, i
tjugofemårsåldern återvände jag till Jokkmokk och började snart skriva om hästkörning. Mest som ett

resultat av slumpen. De sista tjugo åren har jag nästan bara arbetat med att göra böcker. Jag gör
inte mina undersökningar på uppdrag av institution utan allt är mina egna projekt. Det är
heltidsarbete men absolut inte heltidslön, en situation som är välkänd för många författare.
Jag har läst en del etnologi och biologi. Det senare var mycket intressant och även en nyttig träning i
att läsa faktatext på engelska. Biologi är likadan jorden runt så det är ungefär samma läroböcker som
används överallt, skrivna på engelska. Till skillnad från till exempel juridik, lagar är människans egen
uppfinning och skiljer sig från land till land. Jag är fjärran från någon examen men har blivit
hedersdoktor vid Umeå Universitet.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag skriver böcker som helt grundar sig på intervjuer. Ämnena är sådant som hästkörning i skogen,
samisk kunskap om snö, eld, fåglar, stjärnor, vatten.
Jag lägger ner ett omfattande arbete på intervjuandet, det handlar om åratals samarbete med
kunniga personer. Till sist blir resultat en bok med kunskap som aldrig tidigare varit nedtecknad.
Mina ämnesval gör att de bästa informanterna också är de äldsta, min lilla grupp renskötare når snart
en medelålder på 90 år.
Faktaböcker som grundar sig på skriftliga källor kräver också långvarigt arbete om frågor ska utredas
rejält. Men om källorna är skriftliga kan arbetet trots allt göras av någon annan, kanske om hundra
år. Jag vet att det mina nittioåringar berättar, det skulle förbli okänt och förvinna ur historien om jag
inte intervjuade dem. Det är både inspirerande och mycket frustrerande.
Vad skriver du på just nu?
Flera olika ämnen. En anmärkningsvärd fråga under våren är en berättelse om vildrensjakt med
pilbåge. De sista vildrenarna i Sverige försvann mot slutet av 1800-talet men Ola Omma, en av mina
mångåriga medarbetare, har trots det enastående mycket att berätta, sådant han hörde av gamla
samer när han växte upp. Han har extremt minne och tycks komma ihåg nästan allt han hörde som
barn, fortfarande nu när han är 88 år gammal.
Det finns skriftliga källor från 1600-talet som berättar en del om vildren, och det är fascinerande hur
väl Olas berättelse stämmer med de fyrahundra år gamla uppgifterna, som han varken läst eller hört
talas om. Men Ola är förstås mycket mer detaljerad och nämner massor som inte finns i de skriftliga
källorna, samt korrigerar en del missuppfattningar i det gamla materialet. Han är en magiker.
Det brukar inte vara nödvändigt för mig att vara hemlighetsfull och undvika att i förväg avslöja vad
jag håller på och skriver om. Det är inte troligt att någon annan får för sig att göra en skrift om
vildren och pilbåge. Det är inte heller troligt att någon annan kan hitta några källor, utöver den redan
välkända standardlitteraturen. Och framförallt är det inte vanligt i dagens samhälle att någon vill
satsa åratals arbete på en enda bok.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Dricker kaffe, slår på datorn, äter frukost efter några timmar. Jag har tätt samarbete med mina
gubbar och gör besök och intervjuer varje vecka. Det är genom korsförhör vid köksbordet som
kunskap lyfts fram, jag har alltid med mig anteckningar med mängder att frågor. Diskussionen är
mycket koncentrerad men traditionsförmedlare av rätt kaliber uppskattar och stimuleras av
hårdkörning. Efter någon timme tar vi kafferast och småpratar, och gör sedan en kortare arbetspass.
Det täta samarbetet gör att man måste bo grannar. De fungerar inte att intervjua personer som bor
på annan ort, då blir kontakterna för sporadiska. Ibland är jag ute i skogen eller fjällen och
fotograferar, för att få illustrationer till böckerna. Det går inte att använda bilder till exempel från
bildbyråer, där finns inte sådant jag behöver. Skrivandet tar mest tid, fotograferandet är en liten del
av arbetet. Jag är ganska ofta ute och håller föredrag. Semester tillbringas i fjällen, jag brukar inte
resa till sydliga länder. Men jag har varit i Köpenhamn en gång, en halv dag.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det är inte vanligt att arbeta med böcker på det sätt jag gör, så jag har inga direkta förebilder som
inspirerar mig. Men jag beundrar noggrant omfattande arbete. Tegelstenar som redovisar grundligt
mångårigt arbete piggar upp mig, och egentligen spelar det inte så stor roll vad boken handlar om
bara den är tjock och har tagit många år att göra. Tyvärr blir tunga tegelstenar sällsyntare, det
gjordes fler tjocka böcker under 1900-talets första halva.
Ett exempel kan vara »Lulelapsk ordbok« av Harald Grundström. Det är ett mastodonverk på nästan
tvåtusen sidor med oerhört noggranna beskrivningar av samiska ord, böjningsmönster och
grammatiska finesser, flödande med exempel på hur orden används i fraser och och mängder med
exakta etnografiska upplysningar.
En gång vid Bokmässan träffade jag Bosse Bildoktor och igenkände en like. Han hade läst min bok
om eld och var upphetsad. Vi delade fanatismen för detaljer, och även detaljernas helhet. Noggrant
redovisade detaljer blir nästan alltid intressanta, oavsett vad det handlar om.
Varför skriver du just sakprosa?
Det är spännande att skriva om sådant som aldrig skrivits förr, och ämnen som jag arbetar med
handlar i regel om uråldrig kunskap som människan utvecklat under många släktled.
När det gäller verkligheten har jag bra fantasi, jag kommer ständigt på mängder med detaljfrågor
som gör det möjligt för mig att nysta vidare och få alltmer fullödiga beskrivningar av det jag
undersöker. Det känns nästan som någon slags tredimensionell föreställningsförmåga, och tiden är
också inblandad för jag ser förändringar, tex hur ett föremål nöts.

Jag lär mig själv innehållet i böckerna under arbetets gång. Jag vet inte så mycket innan jag börjar
med en bok. När jag gjorde mina första böcker försökte jag tota ihop någon slags plan i början. Så
hade man ju blivit lärd och tuktad; ett riktigt arbete måste utgå från en plan. Då var jag oerfaren,
sedan lärde jag mig att det inte är någon mening med planer, sådana blir snabbt överspelade. Det är
inte möjligt att förutse varthän undersökningen leder. Jag insåg att det inte är seriöst att ens ha en
tidsplan. Nu knåpar jag på utan att utgå från någon struktur, eventuella planer får växa fram under
arbetets gång.
Romaner känns i en mening simplare än faktaböcker, även om intrigen är invecklad och snillrik i en
deckare, så är det trots allt något som författaren själv skapat.
Exakta undersökningar av verkligheten stimulerar mig. Kanske handlar det om vilken slags
personlighet man är. Jag är usel på att läsa poesi och kan inte minnas dikter. Men praktiska
procedurer och fakta om verkligheten, det fastnar i huvudet. Så var det redan när jag var barn. Jag
lärde mig aldrig småskolans sångtexter, men muliplikationstabellerna var enkla och sitter ännu. Jag
var hädisk och tyckte att tabellerna var intressantast, för de handlade ju om riktiga saker. Och jag
gillade inte Pippi Långstrumps förlöjligande av pluttifikationstabellen.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Gamla mönster är seglivade. Jag tänker förstås på att det inte är riktigt lika fint och kulturellt att
skriva fackböcker som att skriva romaner. Se bara hur tidningar recenserar, fackböcker får nästan
alltid mindre utrymme. Bland annat har det väl att göra med att man bör vara ämneskunnig vid
recension av faktaböcker. Det är svårt att recensera en bok om strängteori om man inte är fysiker.
Det är enklare att ha åsikter om en roman. Åsikterna kanske inte är av någon vidare kvalité eller
värde, men det är i alla fall möjligt att hysa en åsikt. Men försök ha en åsikt om strängteori om du
inte är kunnig, det är omöjligt.
Detta blir övertydligt när Nobelprisen offentliggörs. Tidningarna kommenterar nästan inte alls
forskningspriserna. De gör inte intervjuer med sakkunniga personer utan nöjer sig med att kortfattat
återge Nobelkommitténs motiveringar och förklaringar. Medan litteraturpriset får hur mycket
uppmärksamhet som helst, med massor av kommentarer och åsikter.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Boken som förklarar vad mörk materia och mörk energi är. Men fysikerna famlar och har inga
förklaringar så boken lär dröja. Det är inte mer än tio år sedan som astronomer upptäckte att
fenomenet finns, trots att mörk energi dominerar universum. Det är en oerhörd naturkraft som varit
okänd.

Juli:
Jennie Dielemans

Foto: Shahab Salehi
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Den korta versionen är nog: författare och journalist i delikat kombo. Något mer specifikt så har jag
böcker som »Välkommen till Paradiset - reportage om turistindustrin« (Atlas, 2008), romanen
»Tackar som frågar« (W&W, 2006) och »Motstånd« (Bokförlaget DN, 2001) på mitt samvete.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag växlar, ibland låter jag hittepå-delen av huvudet gå loss och skriver skönlitterärt, men när jag ser
något i verkligheten som får det att börja mullra inuti, botar jag det med att skriva en reportagebok.
Ett mycket bra botemedel måste jag säga.
Vad skriver du på just nu?
En roman, en riktigt köttig en, som utspelar sig i Rotterdam och Stockholm under tre generationer.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Just för tillfället skriver jag faktiskt inte över huvud taget, jag jobbar med ett kommande
teveprogram för Utbildningsradion - Kära Medborgare - som tar all min tid. Men annars är det
morgontimmarna som är mina, mellan åtta och halv tolv, sen cyklar jag till boxningsklubben eller
simhallen, innan jag tar mig an pass nummer två. Eftermiddagar är jag dock imponerande ineffektiv.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det växlar, jag har nog inte några direkta favoriter. Senaste boken jag läste var »The translator: a
tribesman's memoir of Darfur« av Daoud Hari, vilken är väldigt bra. Den är personlig och inifrån och
tack och lov skriven av någon som vet vad krig betyder i praktiken. Nu har jag Malcolm Gladwells
»What the dog saw« på nattduksbordet. Och jag har ju lyxen att ha samma förlag som briljanta
skribenter, ser fram emot att läsa t ex Stephan Mendel Enk (Tre Apor), Magnus Linton (Cocaina) och
Henrik Brandão Jönsson (Fantasiön).
Varför skriver du just sakprosa?
Jag skriver det jag känner för, vilket ibland brukar vara sakprosa, ibland är det teatermanus eller

skönlitterärt och ibland bara dagbok.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Hm. Vilken ställning... har jag aldrig ens funderat över, jag skriver om ämnen jag vill gräva ner mig i,
och om man ser på förutsättningar att göra det på landets slimmade redaktioner så ja, har de ju inte
direkt blivit bättre. Det är inte så konstigt att fler och fler journalister skriver böcker, om man ändå
ska jobba gratis, då kan man lika gärna skriva något som har längre livslängd än en dag.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Haha, jag tror nog att jag velat vara författare till alla grymma böcker jag har läst i mitt liv, från
Svarta Hingsten och framåt.

Juni:
Karin Alfredsson

Foto: Johanna Norin
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är journalist till professionen, men arbetar på att vänja mig vid att presentera mig som
»författare«. Jag är 56 år, gift, har tre vuxna barn och ett barnbarn. Bor på Färingsö, vid Mälarens
strand. Ser rådjur och svanar från mitt skrivarfönster.
Vilken typ av böcker skriver du?
Numera mest skönlitterärt - en serie spänningsromaner om läkaren Ellen Elg som engagerar sig för
kvinnors situation i världen. Hittills har hon besökt Zambia, Vietnam och Polen. I augusti kommer
»Den sjätte gudinnan« som utspelar sig i Indien. Min debutbok kom 1979 och var den första på
svenska om mäns våld mot kvinnor (»Den man älskar agar man?«). Sedan har det bland annat blivit
böcker om sjuksköterskors arbete, cancervård igår och idag och två böcker om hur man ordnar kalas.
Vad skriver du på just nu?
Boken om Ellen i Indien är precis färdig och jag har börjat reka på nästa. Den ska utspela sig i Dubai,
har jag tänkt, så dit reser jag om en månad. Jag skriver i mina böcker att »Allt viktigt är sant« och då
får man ju vara lite petnoga. Annars skriver jag mycket vanlig journalistik, leder debatter osv.

Författarpengarna räcker inte, och jag vet inte om jag skulle vilja författa på heltid heller. Det är lite
för ensamt. Jag arbetar också på att få fram pengar till ett stort fakta-projekt, om våld mot kvinnor
internationellt, som förhoppningsvis kan bli en bok, bland annat,
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det finns ingen »vanlig« arbetsdag, det beror helt på vad jag ska göra. Men jag går inte upp klockan
6 och författar enträget till lunch. Jag sover tills jag vaknar, och joxar helst med annat (bokföring,
mejl, telefonsamtal) på förmiddagen. Skrivandet kommer inte igång förrän framåt eftermiddagen,
men går det bra då kan jag skriva tills familjen börjar klaga. Generellt har jag rekat på vårarna och
skrivit/marknadsfört på höstarna.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag tycker om böcker som kombinerar en stark beskrivning av verkligheten med god stilistik:
Susanna Alakoski, Truman Capote, Lee Harper, P O Enquist, Agneta Pleijel.
Varför skriver du just sakprosa?
Skriver om frågan så här: Vad är skillnaden mellan att skriva sakprosa och skönlitterärt?
Den är inte så stor för mig. När jag skriver skönlitterärt kan jag skapa personer och intriger som
passar mina syften, men det mesta av det jag beskriver har hänt, eller kunde ha hänt. Jag hittar på
väldigt lite.Men när man skriver sakprosa måste man ju vara noga med detaljer och sakuppgifter. När
jag reser för att reka för mina böcker försöker jag göra några tidningsreportage på samma gång, för
att tvingas ta reda på exakt hur folk stavar sina namn, hur långt det är mellan byarna och hur många
kilo vete en indisk bonde kan producera. Det är nyttigt.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tycker att den klarar sig mycket bra. Några av de bästa böckerna jag läst på sistone har varit
fackböcker, som »Smärtpunkten« av Elisabet Åsbrink. Och »Jorden de ärvde« av Björn af Kleen
skapade ju en alldeles ny och bra debatt om adelns privilegier.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
»To kill a mockingbird« av Lee Harper.

Maj:
Charlotte Essén

Foto: Ulla Montan
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Hej! Jag heter Charlotte Essén och är frilansjournalist och författare med inriktning på samhälle och
medicin. Jag är uppvuxen i en förort norr om Stockholm, men bor sedan 25 år i Stockholms
innerstad. Min man och jag har tre pojkar, de två äldsta börjat studera på olika orter i Sverige, den
yngsta går i nian. Jag älskar vår vackra huvudstad - min mans och min egen familj har bott här i flera
generationer. Min farmors mor, till exempel, var kokerska på slottet under Oskar II:s tid. Jag är
mycket historieintresserad och delger ofta min omgivning små historiska anekdoter, vare sig de är
intresserade eller inte.

»Och där, i Spökslottets vänstra flygel, bodde Bellmans änka, Lovisa, i flera år...«
Idag kombinerar du journalistik och författarskap - som många Minervamedlemmar!
Ja, men den kritiskt granskande journalisten i mig kommer nog alltid att överväga. Jag har bland
annat skrivit för Dagens Nyheter, där två reportage har resulterat i två olika böcker. Möjligheten att
verkligen få gå på djupet och vända på alla stenar, stora som små, är den största fördelen med att
skriva en hel bok om ett ämne. Detta hinns sällan med och efterfrågas knappast idag inom
journalistiken, tyvärr.
År 1999 gick jag kursen »Medicin för medicinjournalister« på Karolinska Institutet. Ämnen jag har
skrivit en del om är exempelvis medicinsk hypnos, diabetes I, osteoporos (benskörhet) och metabola
syndromet. Jag har gått Poppius journalistskola och andra vidareutbildningar, som research- och
manuskurser. Mitt intresse för medicin härstammar antagligen från min ungdomsdröm att arbeta
inom vården. Men efter några månaders praktik på sjukhus, insåg jag att det inte passade mig.
Vilken typ av böcker skriver du?
Eftersom jag är intresserad av medicin- och samhällsfrågor, har det hittills varit inom dessa områden
jag fördjupat mig, till exempel Samtal i självhjälpsgrupp: få kraft och stöd av andra i samma
situation, Wahlström & Widstrand, samt Sektbarn: ett reportage om de utvalda till paradiset, Albert
Bonniers Förlag.
När Samtal i självhjälpsgrupp gavs ut 2003 var självhjälpsgrupper inte en allmänt känd stödmodell.
Efter tsunamikatastrofen 2004 konstaterade Socialstyrelsen i en rapport att självhjälpsgrupper gav
det avgjort bästa och bredaste stödet till de tsunamidrabbade, både för barn och vuxna, liksom vid
Estoniakatastrofen. Det fundamentala för de drabbade var att få prata med människor som upplevt
samma sak, som förstod vad de pratade om. I nästa upplaga ska jag bland annat uppdatera med den
senaste forskningen. Både som journalist och författare försöker jag granska ett ämnesområde från
ett icke-traditionellt synsätt och mer tvärvetenskapligt. I min senaste bok, Sektbarn, består ungefär
halva boken av djupintervjuer med personer som är uppväxta i olika sekter. Andra halvan är mer
teoretisk, där jag till exempel jämför barns och ungdomars uppväxt i en sekt med socialstyrelsens
nya arbetsmodell för socialtjänsten, BBiC, Barns Behov i Centrum, med FN:s Barnkonvention eller
med hederskulturproblematiken.
Vad skriver du på just nu?
Det har blivit en del föreläsningar angående Sektbarn det senaste året, vilket tagit bort fokus från
skrivandet. Men nu hoppas jag det är möjligt att på allvar sätta igång med två nya bokprojekt, bland
annat ett projekt jag påbörjade långt innan Sektbarn. Det gäller att få skrivro, men det ser väldigt
lovande ut, nu när jag har flyttat in i ett fint skrivrum på Skeppsholmen!
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag är inte en författare med fasta rutiner, tyvärr. Skrivmässigt är jag mer som en periodare, men
finns det en klar form skriver jag dag och natt, helst natt. Och formen skapas inne i huvudet, långt
bort från skrivbord och dator. Förhoppningsvis blir det mer strukturerad arbetstid under 2010.
Journalistiska texter, däremot, med begränsat omfång och strikt ämnesområde, planeras och
produceras koncentrerat, snabbare och på dagtid. Två arbetsrutiner har jag i alla fall: en
långpromenad, inte minst för att förhindra ryggont samt bruket av tättslutande hörlurar med bra
skrivmusik vid skrivbordet. Mozart, Keith Jarrett, soul/bossa/jazz - det måste vara rätt musik; inte
för krävande och inte för intetsägande.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Alla författare inspirerar mig. Varje bok är ett personligt hantverk med sin egen prägel. Däremot,
upplevelsen av en bok kan variera från en tid till en annan - några förut så älskade böcker, kan jag
tycka är urdåliga vid omläsning. Men Strindberg är alltid fantastisk, likaså John Steinbeck, Vilhelm
Moberg, Alf Henriksson, Selma Lagerlöf, bland många, många andra. Och inspiration? Den hittar jag
runtomkring, i vardagslivet. I familjen och vänners umgänge eller de här stora författarna, vars
böcker man vill återkomma till, gång på gång.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag drivs av lusten att berätta och på köpet få lära mig något. Det är stimulerande och livsbejakande
att ägna sig grundligt åt något intressant och dessutom få kunskaper under processen. Det svåra
med sakprosa är väl att kunna förmedla sakkunskap på ett litterärt, men lättillgängligt sätt.
Målsättningen för mig är att det ska vara lättläst.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Det beror på ur vilket perspektiv man menar. Ur ett författarperspektiv står den väldigt stark - det
finns ingen brist på författare och intressanta, viktiga böcker utgivna inom sakprosa i Sverige. Men
jag har förstått att intresset att satsa på sakprosa och dess upphovsmän är liten från förlagen. När
kvalitativ sakprosa ändå ges ut, innebär det inte automatiskt att boken når ut till läsarna och
marknaden, vilket borde vara ett av förlagens huvuduppgifter. Det uppstår ett moment 22 - läsarna
frågar inte efter en bok som inte marknadsförs och försäljningssiffrorna blir därefter. Istället satsar
förlagen marknadsföringspengarna på säkra kort. Jag är rädd att förlagens »bestsellerism«-strategi
och kortsiktiga lönsamhetskalkyler gör att vi går miste om många viktiga böcker. Många författare
måste avstå arbetet av ekonomiska skäl, tyvärr.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
En omöjlig fråga, men varför inte Harry Potter-serien? Den är välskriven och spännande i sin genre,

och min yngsta son blev mycket besviken när han insåg att min senaste bok Sektbarn inte var en
spännande ungdomsbok, som skulle göra mig lika rik och berömd som J.K. Rowlings.

April:
Lasse Berg

Foto: Samir Hadj-Abderrahmane
Vilken typ av böcker skriver du?
Böcker som intresserar mig. Jag använder bokarbetet för att tränga in i och förstå problemkomplex
som är viktiga för mig. Antingen det nu handlar om världens livsmedelsförsörjning, Asiens ekonomi,
människans natur eller livets mening.
Vad skriver du på just nu?
En bok om den viktigaste förändringen i mänsklighetens historia. Det handlar om den dramatiska
omställningen för tiotusen år sedan till bofasthet, hierarkier, krig, hårt arbete och sämre hälsa, efter
sex miljoner års betydligt trevligare samlartillvaro.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mycket annat blir det medan jag undviker skrivarbetet. Tidningar skall läsas, kaffe bryggas, mat
handlas, socialt liv underhållas. Och på mejlen droppar det alltid in något som kan fungera som en
god undanflykt, någon enkät från Författarförbundet t.ex. Allt medan tankarna på den pågående
boken kokar samman och meningarna formuleras däruppe i pannloben, eller var det nu är. Från
morgon till kväll, år efter år.
Varför skriver du just sakprosa?
Ja, det har jag också funderat på. Tänk så HIMLA härligt det måste vara att bara få hitta på, inte
behöva kolla en enda procentsats, fossildatering eller namnstavning! Vilken lyxtillvaro! Jag måste nog
pröva på det någon gång.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Bättre än någonsin. Med de sammanhängande tankarnas död i övriga medier (utom radion, än så
länge) blir facklitteraturen allt viktigare för att motverka samtalets förtöntning.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Jag tycker nog att Charles Darwin fick ihop det ganska bra både i Om arternas uppkomst och
Människans härledning och könsurvalet. Inga böcker har påverkat mänskligt tänkande mer.
Var skulle du helst vilja vara just nu?
På någon av sandöarna i Bab El Mandeb-sundet mellan Djibouti och Jemen för 60.000 år sedan. Där
skulle jag intervjua de 150 personer som då utvandrade från vårt afrikanska urhem, och sen gav
upphov till resten av jordens befolkning. Varför i hela friden lämna Afrika? Har ni verkligen tänkt
igenom det här ordentligt? skulle jag fråga. Utan deras exodus skulle vi ha sluppit de flesta av
mänsklighetens stora problem.

Mars:
Lars Lambert

Foto: Kerstin Lundquist
Vilken typ av böcker skriver du?
På senare år har jag hamnat i genren lokalhistoria. En film om Uppsalas stadsutveckling under 1900talet knoppade av sig i ett par böcker om stadsbildens förändring under det gångna seklet, vilka i sin
tur ledde vidare till en första översiktlig bok om stadens arkitektur, vilken i sin tur gav upphov till en
monografi om Gunnar Leche, Uppsalas ledande stadsarkitekt under 1900-talet.
Vad skriver du på just nu?
Jag har just avslutat och publicerat »Uppsala på hovfotografens tid«, en bok om Gunnar Sundgren
och hans bilder, som speglar Uppsala, staden och människorna, under 1930-, 40- och 50-talen.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Ingen dag är den andra lik eftersom jag aldrig lyckats förvärva någon arbetsdisciplin. Det enda som
är sig likt är kanske att jag har svårt att komma igång eftersom så mycket annat alltid kommer i
vägen.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Alla som skriver bra, kanske mest de som skriver som jag själv inte skulle kunna. Om många tänker
jag att detta kunde jag ha gjort, vilket naturligtvis är bedrägligt.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag har skrivit romaner, kriminalromaner, en barnbok och en ungdomsbok, gjort film i många år. Att
det blivit s.k. sakprosa de senaste åren är väl mest en tillfällighet, se ovan!
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Sakprosa är ett så vitt begrepp att det är svårt att ge ett entydigt svar. Den har väl i alla fall inte
förbättrats på senare år och borde med tanke på sin omfattning och bredd ha ett större
recensionsutrymme på kultursidorna.
Finns det någon bok som du gärna hade varit författare till?
Candide. Hundra år av ensamhet. Den amerikanska flickan. Etc, etc. Men jag antar att frågan gäller
sakprosa. När jag talade om böcker i Obs kulturkvarten i P1 minns jag att jag sa om Flanörens blick
av Ulf Peter Hallberg att det var en bok jag gärna hade skrivit. Jag tycker om Fredrik Sjöbergs sätt
att skriva och t.ex. Bengt Jangfeldts biografier om Munthe och Majakovskij. Jag njöt av att läsa Jolo

och Barbara Tuchman. Jag tycker om Lena Andersson och Nina Björk.

Februari:
Göran Cederberg

Foto: Mats Lundberg
Hej Månadens medlem, vem är du?
Jag är en 50-årig västkustbo - född och uppvuxen i Göteborg - som trivs (nästan) lika bra hemma
som ute vid fiskevattnen. Kanske inte så konstigt, eftersom jag sedan drygt 20 år haft sportfiske som
arbetsfält. Numera skriver jag främst artiklar i sportfiskepressen och är väl därför minst lika mycket
journalist som författare och fotograf. I botten har jag en fil mag, med etnologi som huvudämne,
Efter universitet jobbade jag under en period i mitten av 1980-talet som copywriter, sedan som
redaktör på ett bokproduktionsbolag i Göteborg under ett antal år och därefter som chefredaktör för
en sportfisketidning. Det är dock den kreativa delen - att skriva (och fotografera) - som ligger mig
varmast om hjärtat, och som jag numera har möjlighet att utveckla. Det är också denna som ger mig
störst intellektuell stimulans.
Vilken typ av böcker skriver du?
Nästan uteslutande facklitterära böcker, men jag försöker att blanda fakta med naturskildringar och
betraktelser för att göra texterna mer levande. Jag försöker också att i mina texter hitta tillbaka till
sportfiskets tradition: fiske med spö, lina och krok som källa till kontemplation och reflektion. I
tidskriftsartiklarna strävar jag därför efter att då och då även skriva rent skönlitterära texter.
Det har under åren blivit sju böcker i eget namn, och ytterligare ett drygt tiotal där min roll varit
medförfattare och/eller redaktör. De flesta av dessa har också givits ut i andra länder, som mest på
17 olika språk. Böckerna har bland annat översatts till engelska, norska, danska, tyska, ryska,
lettiska, finska, spanska...
Vad skriver du på just nu?
För närvarande har jag en paus i bokskrivandet, vilket innebär att jag framför allt skriver artiklar.
Givetvis har jag några bokprojekt på gång, men de befinner sig än så länge i den tidiga planeringsfas
då jag samlar fakta, tankar och intryck.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Periodvis reser jag en del, men en vanlig dag brukar jag gå upp vid 9-tiden, äta frukost, läsa
morgontidningen, kanske ringa några telefonsamtal, göra ärenden osv. Vanligen kommer jag igång
med skrivandet framåt 12-tiden - ofta senare, eftersom jag vill känna mig »ledig« och inte låta mig
splittras av ärenden eller allehanda andra praktiska bestyr. Arbetspassen framför datorn kan sedan
variera från ett par till fem, sex timmar, beroende på graden av »inspiration«. Vissa dagar kan
kvällen bli sen, andra dagar skriver jag inte en rad.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Oj, det var en stor fråga. Även om jag inte läser så mycket nu för tiden, har jag tidigare periodvis
varit en riktig bokslukare: Allt från den svenska sportfiskelitteraturens nestor Hans Lidman till Fjodor
Dostojevskij. En skönlitterär favorit är Guy de Maupassant. Men framför allt läser jag gärna sakprosa
inom ämnen som psykologi, kulturvetenskap och religionshistoria. Jag är kort sagt något av en
allätare, som har plöjt igenom en stor mängd böcker i de mest skiftande ämnen men gärna undviker
»populärlitteratur«. Fast skall sanningen fram inspireras jag numera främst av njutningsfull musik
kombinerad med pregnanta texter; inte minst Pink Floyd och Roger Waters.
Varför skriver du just sakprosa?
Det har väl helt enkelt blivit så: Min första bok med skönlitterära ambitioner (utgiven 1989) blev inte
särskilt uppmärksammad. Ett annat, och kanske bättre, skäl är att jag kan se en större pedagogisk
poäng med sakliga och informativa - men ändå lättlästa - texter. Men ambitionen är trots allt att på
sikt försöka skriva mer skönlitterärt. Att tänja sina gränser är ju aldrig fel.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den är alltför svag, men det kan bero på en kombination av att det finns ett motstånd hos många
akademiker att »popularisera« sig och att alltför många läsare föredrar mer lättsmält litteratur.
Dessutom är det alltför få recensioner av sakprosa och fackböcker i de breda dagstidningarna.
Sakprosans svaga ställning kan även bero på att Sverige är ett jämförelsevis litet språkområde.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
The Compleat Angler (Den fulländade fiskaren) skriven av Izaak Walton och utgiven 1653. Inte bara
för att den har nått oerhört många läsare (boken har utkommit i närmare 450 upplagor, på ett stort
antal språk, och lär vara den mest lästa efter Bibeln) utan också för att den - förutom att vara en
tidlös beskrivning av fiske med spö, lina och krok som källa till avkoppling och rekreation - är en
förstklassig betraktelse över naturen, människorna och livet självt.

Januari:
Malin Landqvist

Foto: Joel Wåréus

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Hej. Jag heter Malin Landqvist, är 39 år, har man och två barn. Efter gymnasiet började jag laga mat
och har sedan fortsatt, och fortsatt och aldrig slutat! Däremot har det sett lite olika ut hur jag lagat
mat. Jag har jobbat som kock, drivit kafé, cateringföretag och restaurang. Sedan har jag mer och
mer kommit in på att skriva recept. Nu försörjer jag mig sedan några år tillbaka på att göra matjobb
för tidningar, faktagranska andra kockars recept åt förlag samt att skriva kokböcker. Jag är sedan
fem år fast matskribent på tidningen Vi (tillsammans med min bror Kalle), men skriver även mycket
för t ex Allt om Mat.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag skriver kokböcker. Det började 1997 när jag hade en restaurang på Skeppsholmen som hette
Format. Max Ström förlag undrade om vi inte ville göra en kokbok med restaurangen som avsändare.
Boken blev flerfaldigt prisbelönt för både form och innehåll. Sedan har det fortsatt med flera böcker.
Några egna, och några i samarbete med andra matskribenter. Det senaste jag skrev var »En God
Höst«, den tredje boken i en serie årstidsbaserade kokböcker. De flesta av mina böcker har ena foten
i det svenska matarvet och den andra drar sig gärna nedåt medelhavet.
Vad skriver du på just nu?
Hmm, lite småhemligt är det allt, men att det är en kokbok kan jag i alla fall avslöja (haha). Den drar
åt det söta hållet och utkommer 2011. Sedan en kokbok för barn att laga ur som jag jobbar med på
»spek« tillsammans med en matfotograf och en barnboksförfattare.
Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?
Först och främst ska barnen lämnas på dagis och skola. Måndagar brukar gå åt till möten, planering
av veckan och mycket idéarbete kring olika jobb. Då sitter jag på mitt kontor i stan. På tisdagar
brukar jag provlaga för kommande tidningsjobb och kokboksprojekt. Det gör jag i mitt kök hemma i
huset. Provlagning är en stor och viktig del av mitt arbete. Sen går det alltid åt en eller ofta ett par
dagar åt fotograferingar. Då jobbar jag i köksmiljö, i fotografers fotostudios eller utomhus. På
fredagar brukar jag ofta »knyta ihop säcken«, vilket i mitt fall betyder att redigera och finputsa i
texter och recept. Lite yoga och tennis försöker jag få in i mina arbetsveckor för att orka, inte minst
mentalt!
Vilka författare inspirerar dig, och varför?
Åh, det finns faktiskt några som verkligen inspirerar mig. Från allra första början var det i
tioårsåldern Lena Andersson genom »Linus bakar och lagar«. Boken som fick mig att välja yrke! Den
engelska författaren och matskribenten Elisabeth David kan jag aldrig få nog av, och med tanke på
hur hon redan på 50- och 60 talen skrev om surdegar, medelhavsmat och råvaror som för många
fortfarande känns nya, så imponeras jag av hennes enorma nyfikenhet hon måste ha haft för att hitta
allt detta redan då! Att hon dessutom hade ett språk som lockar till att läsa mer och mer är ju såå
härligt!
I Sverige har Anna Bergenström en särställning tycker jag, men Hiram (Märit Huldt) hade ett lättsamt
och humoristiskt sätt att skriva om mat som jag gillar. Förutom kokböcker så älskar jag de ahaupplevelser jag får av att läsa Owe Wickströms livsfilosofiska böcker.
Varför skriver du just sakprosa?
Svaret ligger egentligen i fråga ett. Jag började som kock och gled mer och mer in på detta att
skriva. Det är så roligt att försöka få ut ett tydligt och enkelt budskap genom text och bild. Det
roligaste är att försöka skriva recept som ska vara lätta att läsa och förstå. Jag kan fila länge på
recept ibland innan de känns riktigt välformulerade. Men ju längre jag arbetat med detta så blir det
viktigare och viktigare att göra kokböcker som verkligen ger ett sug att laga mat, även om man
kanske inte gjort det tidigare.
Vad tycker du om kokböckernas ställning i Sverige idag?
Jag måste nog säga ganska fantastiskt, med tanke på att det i princip kommer ut en kokbok om
dagen (!) i Sverige. Kvalitén är oerhört svajig, men i denna breda utgivning så finns det varje år
många fina, bra och väl genomarbetade kokböcker.
Finns det någon bok skriven av någon annan du gärna hade varit författare till?
Hmm, jo det gör det såklart. Skönlitterärt tycker jag oerhört mycket om »Den allvarsamma leken« av
Hjalmar Söderberg, och hade jag skrivit den hade jag nog varit rätt så nöjd! Bland matlitteratur så
önskar jag att jag kunde skriva lika målande som Joseph Wechsberg i »Blå forell och svart tryffel«.
Man fullkomligt dreglar sig igenom dessa gastronomiska strövtåg!
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Vad utmärker dina böcker?
Alla mina elva böcker handlar om det svenska språket. Men inte om det språk som används i skrift
och inte heller om så kallat vårdat talspråk, det som vi hör i radio och andra medier och själva
använder i många sammanhang. I stället handlar de om sådant talat språk som ibland kallas felaktigt
eller till och med fult.
Det hela började med min doktorsavhandling (1982) som handlade om den ytligt sett mycket
egendomliga svenska som talades av sex arbetsinvandrare som tillbragt några år i Sverige. De hade
alla lärt sig en del svenska ord, men eftersom både uttal, ordföljd och grammatik var ganska aviga
var deras svenska ofta svår att förstå för en infödd svensk. När jag tittade närmare efter fann jag
emellertid att deras svenska faktiskt hade ett slags "grundgrammatik" som också finns i många andra
delar av världen där folk med olika språk lever samman och där till exempel så kallade pidginspråk
har uppkommit. En del liknande avvikelser finner vi för övrigt i barnspråk under de tidiga årens
språkinlärning.
Boken var förstås inte lättläst - det är sällan doktorsavhandlingar - så jag skrev om den i ett mera
tillgängligt format och sedan ytterligare en gång.
Aptiten på "felaktigt" språk var väckt, och eftersom jag i många år arbetat som svensklärare i
grundskolan var det naturligt att fortsätta med ungdomars språk vilket ju även det ofta betraktas
som felaktigt och fult. Vad jag fann var snarare språkglädje, till exempel i form av nya fyndiga
slanguttryck och nya ord som till exempel det lilla ba´ (å ja ba, e ru dum! å han ba’ nää) som faktiskt
har flera grammatiska funktioner. Någon språkfattigdom hos ungdomar handlar det knappast om,
bortsett från att det helt annorlunda skriftspråket ännu inte är helt utvecklat hos dem. I stället finner
man språkliga nyheter varav åtminstone en del så småningom följer med in i deras vuxenspråk.
Därefter föll blicken på den föraktade slangen, som av många ses som torftig och ful. Jovisst kan den
vara ful i den meningen att den benämner saker som vi inte gärna talar högt om, ¬som sex, vissa
kroppsdelar, olagligheter osv. Men torftig kan man knappast säga att den är. Tvärtom är den oftast
ordrik med många fyndiga ombildningar och nybildningar, och dessutom innehåller den ofta ord från
andra språk, inte bara högstatusspråk som engelskan, utan också språk som kan kopplas till grupper
som står lite utanför samhället. Förr var det romani, zigenarnas språk, och knoparmoj, de
kringvandrande handelsmännens hemliga ordförråd, som bidrog till slangen. I dag kommer en del av
orden i stället från de många språk som talas i invandrarrika områden.
Men det intressanta är att en hel del av det som vi vid en viss tid kallar dåligt språk så småningom
hittar in i allmänspråket. Många gamla slangord har med tiden mist sin slangstämpel och blivit
normalord som vem som helst kan använda. Vem tycker i dag att ord som flott (stilig), gilla och
strosa (flanera) är slang? Men på 1930-talet ansågs de vara det. Och i dag börjar tjej, inlånat från
romani, bli ett vanligt ord för kvinnor i nästan alla åldrar. För mig är tjej fortfarande ett slangord,
men för yngre är det nog snarare ett allmänord utan slangstämpel. Och även vissa grammatiska
konstruktioner, som jag nog hade tagit fram rödpennan för när jag var lärare, uppfattas i dag helt
enkelt som normala. Man kan aldrig vara helt säker på vilka vägar språket tar. Det som är "fult" och

"fel" i dag kan vara helt korrekt i morgon. Fult eller fint i språket är ibland en smaksak - inte sällan
sammanhängande med vilken grupp i samhället som använder ett visst språkligt element.
Det är därför det är så fantastiskt att syssla med språk och språkförändringar. Tycker jag.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Den frågan kan jag inte svara på. För mig är alla mina böcker lika viktiga. Den oerhörda kreativiteten
i det talade språket fascinerar mig, särskilt som gamla dialekter ofta betraktas som fina och "äkta",
medan nya språkdrag och nya dialekter inte sällan ses som exempel på språkets förfall. Men det är
helt enkelt normalt att gamla dialekter försvinner och nya uppkommer i takt med att samhället
förändras. Ingen talar heller likadant i alla situationer - hemma, i skolan, på jobbet, när vi söker
arbete osv. Så förtvivla inte om ungdomarnas språk! Mellan tonåringen och farmor finns flera
årtionden under vilka språket sakta och ibland nästan omärkligt förändrats.
Varför skriver du sakprosa?
För att förmedla vad jag tycker mig ha funnit i min forskning helt enkelt. Och kanske för att visa att
det svenska språket är vid gott liv och har kraft att förnyas och förändras.
Vad skriver du på just nu?
Ingenting. Just nu försöker jag med hjälp av äldre och nyare inspelningar ta reda på hur Stockholms
talspråk har förändrats under de senaste cirka etthundra åren. Det ta tar sin tid att gå igenom och
analysera ett hundratal gamla inspelningar. Först när detta är någorlunda klart är det dags att börja
skriva. Om allt detta bakomarbete ger någonting värt att berätta. Sånt vet man aldrig.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Timmar av vånda när ingenting blir gjort och jag tar till alla ursäkter jag kan hitta på för att slippa
börja. Men när motståndet är någorlunda besegrat hänger jag över datorn, gärna till sena natten om
det vill sig.
Vilka författare inspirerar dig?
Det är nog framför allt två professorer i nordiska språk som var mina lärare under studietiden, CarlIvar Ståhle och Elias Wessén. Deras sätt att se på språket var inte en fråga om rätt/fel utan om
nyfikenheten på det ständigt föränderliga språket, förr och nu.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige i dag?
Ingen åsikt. Sakprosa är ett så omfattande begrepp. Men visst retar jag mig ibland på en del drag i
till exempel tidningstext. Jag tänker då att skribenten måste vara ung och att talspråket tränger in.
Att det är en språkförändring som är på gång, vilken strider mot vad jag har lärt mig en gång i
världen.
Finns det någon bok som du gärna hade varit författare till?
En mängd skönlitterära böcker men jag inser min begränsning. Skulle aldrig kunna åstadkomma en
roman eller ens den kortaste lilla novell.
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Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är en nyhetsjournalist som efter 20 år som redaktör på Svenska Dagbladet plötsligt fick - eller
tog - chansen att skriva annat än mejl och interna dokument. Men det var i och för sig inte
skrivklådan som drev mig utan upprördheten och förvåningen över hur svårt det är att hitta äkta
matvaror i våra vanliga butiker. Till slut kom jag fram till att jag borde skriva en bok om detta ganska
outforskade ämne. Den bok som jag själv skulle vilja läsa.
Vad utmärker dina böcker?
Det kritiskt granskande perspektivet, kryddat med en stark tro på konsumenten/läsaren och
förhoppningsvis lite humor på toppen.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Den första, Den hemlige kocken, som mot alla odds blev ett sådant genombrott. Det var ju knappast
någon som trodde på idén eftersom den avviker så starkt från alla övriga - vackra och inspirerande matböcker.
Varför skriver du sakprosa?
För att det är den uttrycksformen jag tror mig behärska. Det är ju ett slags förlängning av
nyhetsjournalistiken även om det förstås ställs helt andra dramaturgiska och stilistiska krav för att få
läsaren att orka läsa 300 000 tecken istället för bara 3 000. På en tidning av idag har man ett tydligt
läsarperspektiv, och i bästa fall har jag kunnat ta med mig detta i mitt författande.
Vad skriver du på just nu?
En ny bok förstås. Men trots att jag egentligen inte tror så mycket på hemlighetsmakeri eller att bra
idéer blir stulna vill jag den här gången ligga lågt med vad den ska handla om.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Är det en måndag skriver jag veckans kolumn för Svenska Dagbladet. I övrigt reser jag runt i Sverige
och övriga Norden och föreläser. Dessutom blir jag hela tiden intervjuad i olika stora och små medier,
vilket är stimulerande och tar mycket tid. För den nya boken har jag fredat ett antal månader för
research och skrivande.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Här finns förstås många att välja på. När det gäller mitt eget ämnesområde har jag inspirerats av
amerikanerna Michael Pollan och Eric Schlosser och engelskan Felicity Lawrence, samtliga
välskrivande journalister. Nyligen läste jag Magnus Utviks uppgörelse med sitt politiska förflutna, som
jag tyckte mycket om på grund av själva berättandet.
Annars blir det en hel del skönlitteratur och Strindberg överger jag aldrig.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Vet inte om jag kan svara på en så allmän fråga. Det finns bra och dåliga fackböcker, vilket det väl
alltid har gjort. Kanske har den genre som själv verkar inom fått ett slags - välbehövligt - uppsving.
Det som på 70-talet kallades debattböcker, men ju är betydligt mer än åsiktsmanifest.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Om det hade stått mitt namn och inte Michael Pollans på pärmen till In Defense of Food (Till matens
försvar) hade jag inte skämts det minsta.

Oktober:
Eva F Dahlgren
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Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är uppväxt i Bjuv i Skåne och min barndom dominerades helt av Findus. Jag gick i Findus
lekskola och vi var testfamilj, åt prov x och prov y till middag sex dagar i veckan. Vi var först med
det senaste, till exempel amerikanska TV-dinners som vi åt direkt ur plastförpackningen. Vi var
moderna människor.
Själv är jag nog en ganska omodern människa, i alla fall i mitt sätt att arbeta. Jag skriver för hand
med blyertspenna och tillbringar väldigt mycket tid i gamla dammiga arkiv.
Jag har alltid velat skriva, livsmedelsindustrin var ingenting som hägrade för mig. Nej, jag ville bli
poet och den första text jag fick publicerad var en dikt i tidningen Vi.
Jag var 20 år och stolt, men jag blev aldrig någon poet. I stället lockade journalistiken. Efter tretton
år som anställd, på Borlänge Tidning och Tidningarnas Telegrambyrå, sa jag upp mig 1989 och
började frilansa. Det gör jag fortfarande av och till, men numera ägnar jag mesta tiden åt
författarskap och föreläsande.
Vad utmärker dina böcker?
Om det finns ett tema så är det nog människans förhållande till teknik och vetenskap. Till
moderniteten.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Alla mina böcker ligger nära mig, eftersom de är en del av mig. Men Farfar var rasbiolog har nog haft
störst betydelse, eftersom den gjorde att jag vågade satsa på författarskapet.
Varför skriver du sakprosa?
Min nya bok Det vita kolet är en dokumentärroman, så numera skriver jag inte bara sakprosa. Men
för mig känns sakprosan som en naturlig utveckling eftersom jag har min bakgrund inom
journalistiken. Jag tycker om att göra research och har lätt för att bli "besatt" av ett ämne. Jag utgår
ofta från en undran och sedan vill jag berätta vad jag kommit fram till.
Vad skriver du på just nu?
Jag gör research för ett par olika projekt, men det är för tidigt att prata om dem.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag sitter ofta på biblioteket och skriver på förmiddagen. Det är tyst och koncentrerat i läsesalen och
jag behöver inte ha hjärnan på "standby" ifall någon skulle säga hej eller telefonen börja ringa. På
eftermiddagen går jag till min frilansgrupp i Göteborg och är lite mer social, träffar kollegor och
skriver in min text i datorn.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag tycks aldrig bli kvitt August Strindberg, och främst är det nog hans språk som inspirerar mig.
Liksom avsaknaden av sentimentalitet.
En annan författare som fascinerar mig är den polska journalisten Hanna Krall. Hennes förmåga att
skapa novelliknande berättelser utifrån verkliga personer och händelser.

Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den blir nog allt starkare, i takt med att dagstidningarna prioriterar korta texter. Många journalister
skriver numera reportageböcker, eftersom det tycks vara enda sättet att publicera längre
genomarbetade reportage.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Med kallt blod av Truman Capote.

September:
Doris Dahlin
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Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag skriver både skön- och facklitteratur. Jag skriver på deltid. Eller så skulle man kunna säga att jag
skriver jämt. I alla fall i huvudet och på små lappar.
Jag är 59 år och bor sedan många år tillbaka i Stockholm, men kommer ursprungligen från
Härnösand. Jag arbetade länge som bibliotekarie, blev terapeut och arbetar nu sedan mer än tjugo år
med relationer på arbetsplatser. Det kan synas vara ett lappkast i min yrkesbana men själv tycker
jag att jag egentligen alltid har arbetat med samma sak. Som bibliotekarie arbetade jag med barns,
ungdomars och förståndshandikappades rätt till ett språk, med att göra orden tillgängliga för dem
som det inte var självklart för. Från det var steget inte särskilt långt till att arbeta som terapeut eller
konsult. Att synliggöra, medvetandegöra, sprida kunskap om hur vi fungerar som människor, utgå
från ett problem och via orden hjälpa den andre att hitta lösningar och möjligheter. Och författare, ja
vad handlar mitt skrivande om, om inte att synliggöra?
Vad utmärker dina böcker?
Mina fack- och skönlitterära böcker är sinsemellan så olika; ändå handlar de någonstans om vad vi
gör mot och med varandra, vad vi gör av livet.
Jag har skrivit tre fackböcker och medverkat i många antologier. Fackböckerna handlar om det jag
arbetar med till vardags - kommunikation i olika former och att hantera det svåra i livet. Böckerna
har varit konkreta handböcker som riktat sig framför allt till chefer. Utmärkande för dem har varit att
jag vill uttrycka mig på ett enkelt och lättillgängligt sätt inom ett område som inte är självklart för
den som läser.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Den första, som kom ut på Rabén & Sjögren 1971 och som fick mig att tro på mitt skrivande. Eller
min självbiografiska Skammens boning som kom ut 2007 och som reparerade mina vingar. Eller min
senaste roman som kom i våras.
Eller den jag skriver på just nu. Eller.... Hur skulle jag kunna välja? De är alla viktiga för mig. Fyra
skönlitterära böcker, tre fackböcker.
Varför skriver du sakprosa?
Jag får fler förfrågningar om att komma ut till olika arbetsplatser än vad jag hinner eller orkar.
Böckerna har därför varit ett sätt att kunna föra ut ett budskap till fler människor än dem jag annars

når. Jag tycker också om att sortera och strukturera det som ligger där i huvudet, att fästa på papper
det som på sätt och vis är tyst eller självklar kunskap, att testa den mot verkligheten.
Min nästa bok skriver jag därför att jag själv så förtvivlat gärna hade önskat den tidigare i mitt liv.
Och för att många andra "känslomänniskor" varken har råd eller möjlighet att gå i så mycken terapi
som jag gjort.
Vad skriver du på just nu?
Tillsammans med min kollega Maggan Hägglund skriver jag Drunkna inte i dina känslor - en
överlevnadsbok för sensitivt begåvade. Den är mycket mer personlig än den sakprosa jag skrivit
tidigare. Och det känns rätt rejält läskigt. Eftersom boken inte fanns då när vi behövde den, och
fortfarande inte finns, skriver vi den nu. Den handlar om att hantera sitt liv när man är både stark
och skör. En bok för dem som ibland önskar att de vore mer hårdhudade, mer okänsliga, för dem
som får höra att de inte ska känna efter så mycket eller att de inbillar sig. Boken kommer ut våren
2012 så vi är inne på slutspurten. Och då tänker jag likt några gånger förut - nej den här boken
vågar jag inte ge ut. Men kontraktet med förlaget är påskrivet så den kommer.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
De ser helt olika ut. Den gemensamma nämnaren är att jag oftast börjar med att meditera. I bästa
fall går jag dessutom en riktigt lång promenad innan jag startar. Jag tycker om att skriva ostörd men
bland andra människor. På bibliotek, kaféer eller tillsammans med en skrivande kollega som har
förstånd att hålla tyst och arbeta med sitt men som jag kan samtala med under lunch och kaffe. Ett
av mina favoritställen är Kungliga biblioteket, där finns referensmaterial och dessutom alla dessa
människor som inspirerar bara genom att vara där och så idogt forska och skriva. De påminner mig
om att det finns fler sådana som jag.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det där tycker jag alltid är en svår fråga. Jag läser mycket (romaner, poesi, sakprosa) och vad som
inspirerar mig varierar från dag till dag. Ena dagen Selma Lagerlöf, andra Kristina Lugn, Joyce Carol
Oates, Gunnar Ekelöf, Karin Boye eller Sofi Oksanen.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Det skrivs mycket, det ges ut mycket men jag tycker det är synd att stora delar av den inte är mer
synlig. Många viktiga böcker når aldrig sina läsare.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Det är många, till exempel några av Tomas Tranströmers dikter eller Alice Millers Det självutplånande
barnet.
Hemsida skönlitteratur:
www.dorisdahlin.se
Blogg:
http://dorisdahlin.wordpress.com
Hemsida facklitteratur och vardaglig verksamhet:
www.kompetenskraft.nu
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Owe Wikström

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Norrlänning, jazzälskare, fembarnspappa. Bakgrund: psykoterapeut och sjukhuspräst. Sedan 1984
professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, visiting professor i Princeton i USA och i
Benares i Indien, skrivit ett tjugotal böcker. Arbetarbakgrund - far lokförare, aktiv på vänsterkanten,
ständigt diskuterande och övertygad kristen, mor musikersläkt, humor. Forskning kring
interkulturalitet, psykoterapi, religion, fiktionalitetens betydelse och gränslandet estetik/andlighet.
Aljosjas leende 1997 rörde fiktiva gestalters "realitet". Toccata (2000) beskrev Bachs andliga
universum. I Långsamhetens lov (2001) försökte jag fördjupa gränsen mellan rastlöshetskänsla,
tomhet och existentiell vilsenhet. Ikonen i fickan (2004) rörde reseindustrin. Föreläsare och krönikör
lite här och där, recensent m m. Varit med en hel del i Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och i
diverse teveprogram.
Vad utmärker dina böcker?
Svårt att se sig själv utifrån. Läroböckerna är nog rätt typiskt skrivna på "akademiska", med de krav
man har på precision. Dock har jag alltid lagt in mängder av konkreta iakttagelser och exempel från
skönlitteratur. Jag växlar mellan skenbart banala observationer och lite tuffare fördjupningar. Nästan
jämt reser jag horisontellt och vertikalt samtidigt i böckerna - i Rom träffar jag Seneca, i Petersburg
resonerar jag om ikonens historia. Försöker att inte underskatta läsare utan mixa existentiella
livsfrågor med högst påtagliga nyanser av vardaglighet, ofta en psykoterapeutisk vinkel.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Jag skulle ju ljuga om jag inte sade Långsamhetens lov, som sålts 150 000 ex bara i Sverige och sen
översatts till sju språk. Den gjorde ju att jag fick möjlighet att gå ned i tjänst och fortsätta att skriva.
Men sakligt tror jag att Om heligheten 1993 och Det bländande mörkret 1994 har varit viktigast för
mig. Den första tvingade mig att fördjupa förståelsen för transkulturella likheter i religionerna och
den andra rörde den kristna mystikens egenart.
Varför skriver du sakprosa?
Därför att jag gillar själva processen att först klura ut en tematik, sedan göra ordentlig research men inte för att skriva en vetenskaplig text, utan för att belysa ett fält (t ex Dostojevskijs syn på
ondskan, Bachs sätt att gestalta lidandet eller stressens gränsande till existentiell oro). Genom
blandningen av saklighet och personliga reflexion blir essäistiken ett slags grundforskning. Tycker
helt enkelt att det är spännande att följa sin egen process: Oron att det inte ska "bli nåt", inläsning
och klurande, ångesten när man första gångerna formulerar sig lite rörigt, sedan euforin när det
framträder en struktur. Därefter kommer det trevligaste; att ägna dagar, veckor, ibland månader åt
att fila på och röja upp i texterna. Som läsare har jag märkt att det är givande att slå följe med en
skrivarröst som är tydlig och detaljrik; jag gillar själv de som avlockar nyanser i tillvaron samtidigt
som de försöker granska ett problem som berör. Det kan sedan vara socialt, politiskt eller religiöst.
Vad skriver du på just nu?
Jag vet inte om jag får till det - men måste skriva av mig en gammal idé; funderingar med anledning
av Prousts syn på skönhetens betydelse för våra liv. Den estetiska sidan av tillvaron har fascinerat
mig som forskare. Men här tänkte jag skriva mer impressionistiskt. Marcel Proust var sannolikt ateist,
men i hans prosa finns enorma beskrivningar av hur hans fiktiva gestalter via konst - särskilt
musiken - når ett slags större Sanning. De känner sig delaktiga i något bortom tiden. Inte minst är
det konstnärens roll att föra in denna "tid bortom tiden"; Ars longa vita brevis. Detta blir
huvudpersonen Marcels livskall - men det ser han först efter 3 000 sidor. "På spaning efter den tid
som flytt" slutar med att den börjar. Jag har låga ambitioner, vill bara locka andra att ge sig in i
denna skog av ord, röja en liten stig.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag har aldrig haft vanliga arbetsdagar eftersom ämnesansvaret på universitet legat över mig. Därför
skriver jag sedan många år bäst i tillfälliga pauser, på flygplatser och kaféer eller väntrum. Tog ledigt
några veckor ibland och drog ned till ett kalt hotell i Östeuropa eller Medelhavsområdet och skrev
dygnen runt. Nu skriver jag ofta kl 9-14 eller 15, avbrott för lunch, ofta i universitetsbibliotekets
svala läsesalar eller i miljöer där man är ensam mitt bland andra. Eftermiddagen går till slöläsande
och långa resonemang bland vänner. Mår illa om jag inte får röra på mig ordentligt varje dag.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
John Steinbeck för hans beskrivningar av drönarnas tillvaro i Salinas. Han förenar livsglädje med
stark socialt patos. Imre Kertez och Leszek Kolakowski för deras intensitet kring ämnen som skuld,
hat, misstro och gudstro. Dag Solstad och Siri Hustvedt för deras helt skilda psykologiska
porträttkonst. Montaigne för hans iakttagelser och Claes Hylinger för absurdismen.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Det finns en mängd böcker som håller bra kvalitet, men för få som sticker ut som överlägsna i
ämnesval, språkbehandling, originalitet och en beläsenhet som är bred men inte mästrande. Den
religiösa litteraturen är förvånande ensidig.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Ryszard Kapuscinskis Imperiet eller Elfenben.

Juli:
Lotta Abrahamsson

Foto:
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är född 1964 i Uppsala, men bor numera i Lysekil, och jag arbetar med seriös underhållning. Det
betyder att jag skriver artiklar och böcker som människor läser för sitt nöjes skull, men också för att
de vill lära sig något de inte redan visste.
Skandal- och nyhetsrapportering tycks vara det första många förknippar med journalistik, men jag
har aldrig skrivit om skvaller och sällan om dagsaktuella händelser, däremot om diabetes,
distansarbete och deckardrottningar.
Och drygt tusen andra ämnen.
I år är det 25 år sedan jag gick ut Journalisthögskolan i Stockholm, och sedan 1989 arbetar jag som
frilansjournalist. Att jag blev invald som medlem i Författarförbundet är en av 2011 års stora
händelser för mig, eftersom det i min värld innebär att jag har rätt att titulera mig författare.
Förutom författarskap och frilansjournalistik är jag verksam som föreläsare och förändringscoach.
Och, ja, jag är förtjust i allitterationer.
Vad utmärker dina böcker?
Ett språk och ett innehåll som är personligt, prestigelöst och passionerat. Jag ser mig som en snäll
missionär som vill sprida kunskap och glädje, oavsett om det handlar om den kulturhistoriska
betydelsen av att svenskarna blev bönder för cirka 6 000 år sedan och hur Västergötlands platåberg
bidrog till att det första svenska biskopsdömet installerades i Skara - och inte i Uppsala - eller varför
du blir mer kreativ när du skrattar och att det ibland är mer effektivt att göra färre saker, och i ett
mer långsamt tempo.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Min senaste bok "FULL KOLL! Konsten att bli mer effektiv och kreativ i vardagen" (Forum) eftersom
det är den hoppfulla handbok jag hade velat kasta mig över den 1 januari 1995, kl 11.16, när jag fick
nog - av mig själv. Jag ville inte längre rusa fram genom livet, alltid ute i sista minuten, jag ville inte
längre vara hedersmedlem i Förhalandets Fanclub och vara bofast i Högarnas rike. Dessutom är FULL
KOLL! min debut som ensam författare, tidigare har jag varit en av flera, och inte behövt skriva och
bära ansvaret själv.
Varför skriver du sakprosa?
Kanske av bekvämlighet, kanske av feghet. För mig var det åtminstone ett mer naturligt steg att ta,
både i mitt eget huvud och för mina olika förläggare, än att börja skriva skönlitterära böcker. Å andra
sidan har jag nu bevisat att jag klarar av att skriva drygt 400 000 tecken, på egen hand, och det
innebär att jag ser det som en realistisk möjlighet att skriva fler egna böcker, oavsett genre.
Vad skriver du på just nu?
Framför datorn, just precis nu, skriver jag mest journalistiska artiklar, bland annat för Femina och Vi
Föräldrar. Men jag samlar också tankefrön och ofärdiga formuleringar, som jag klottrar med
blyertspenna i olinjerade anteckningsböcker, till flera nya bokprojekt, dels en uppföljare till FULL
KOLL!, utifrån de reaktioner den har väckt hos läsarna och de tankar som hann ifatt mig först efter
tryckningen, och dels flera skönlitterära böcker, bland annat en deckartrilogi och minst en historisk
roman.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
En vanlig dag på kontoret börjar kl 8.00 med att jag fikar och pratar lite med mina kolleger i högst en
timme. Eftersom jag sitter mol allena i mitt kontorsrum betyder det att jag dricker te, svarar på mejl,

kanske ringer något samtal eller kollar Facebook och uppdaterar bloggen på www.livsklok.wordpress.com.
Sedan stänger jag av mejlprogram och sociala medier och jobbar fram till lunch, vid 12-snåret. Efter
att jag ätit, promenerat och kanske småsnackat via mejl och Facebook, under en timmes lunchrast,
jobbar jag fram till kl 16.00. Då kontrollerar jag mejlen igen, ringer något samtal och planerar nästa
dags verksamhet, innan arbetsdagen slutar kl 17.00. Är jag ute på reportage- eller föreläsningsresa
blir ingen dag den andra lik.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Av författare som är verksamma i dag läser jag gärna om Andreas Ekströms "Google-koden" därför
att den ger mig utsökta person- och miljöbeskrivningar, av klassiskt reportagesnitt, men också en
tankeväckande bakgrundsbeskrivning till ett av nutidens kanske viktigaste samhällsfenomen.
Bland tidiga läsupplevelser väljer jag "Lustgårdens drakar, den mänskliga intelligensens utveckling"
av Carl Sagan, från 1977 (jag läste den dock några år senare) för att den gav mig den första
inblicken i den mänskliga hjärnans svindlande vindlingar och visade hur elegant det går att
kombinera komplicerade faktauppgifter med ett tillgängligt och bildskapande språk.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Stark, inte minst tack vare ett antal uppmärksammade reportageböcker de senaste åren, som "Tyst
hav" av Isabella Lövin och "Den hemlige kocken" av Mats-Eric Nilsson, men något spretig, i genren
ryms ju allt som inte är skönlitteratur. Personligen använder jag inte begreppet sakprosa särskilt
ofta, utan kallar mig för facklitterär författare.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
"Femte rollen" av Robertson Davies. Är det inte dags att han får ett postumt Nobelpris, snart?

Juni:
Malmisanij

Foto:
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
- Mitt namn är Mehemed. Eftersom det kurdiska språket och även kurdiska personnamn tidigare var
förbjudna i Norra Kurdistan, alltså i Turkiet, så fick min far efternamnet Tayfun av de turkiska
myndigheterna. Även mitt förnamn ändrades för att bli turkiskt och så blev mitt namn Mehmet
Tayfun. Min pappa, som inte kunde turkiska, visste inte vad Tayfun betydde, men när jag blev vuxen
fick jag veta att det betyder tyfon (virvelstorm) och att det är ett kinesiskt ord. Ingen vet varför
myndigheterna gav oss ett kinesiskt efternam. Jag frågade en gång min mamma, men hon visste inte
heller. Hon visste inte ens att det finns ett folk som kallas kineser och ett land som kallas Kina. Jag sa
att det är världens största folk men det intresserade inte mamma. Jag hörde aldrig henne uttala
ordet "Tayfun". Jag bad henne en gång att göra det men hon klarade det inte, hon kunde inte
turkiska och sade Tefuun eller Tiifun. Hon visste att uttalet var fel och skrattade åt mig, och jag
skrattade åt henne, och vi skattade båda åt "de där konstiga turkiska myndigheterna".
När jag började skriva på kurdiska var kurdiskan förbjuden. Jag skrev i halvt underjordiska tidskifter.
Det var orsaken till att jag blev tvungen att söka asyl i Sverige. Nu visste att jag inte var "Mehmet"
och inte "Tayfun". Jag använde Malmisanij som pseudonym när jag skrev. Ibland utan efternamn,
ibland Mehemed Malmisanij. Numera vet de flesta av av mina läsare inte att Malmisanij en gång hette
Mehmet Tayfun.

Helt kort kan jag också berätta:
Jag är född 1952 i Diyarbakir i Norra Kurdistan (Turkiet). Jag har en teologiexamen från Turkiet,
därefter har jag läst iransk språkvetenskap vid Sorbonne i Paris. Jag har också studerat vid Uppsala
och Linköpings universitet och har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap från
Bibliotekshögskolan i Borås.
Jag skriver på kurdiska och turkiska. Sammanlagt har jag skrivit och översatt 30 böcker, bland annat
barnböcker. En del av mina böcker och dikter har översatts till engelska, arabiska, franska,
sydkurdiska och en även till svenska (Kurdiskt författarskap och kurdisk bokutgivning: bakgrund,
villkor, betydelse). Jag har fått pris i olika länder för kulturella insatser. Just nu är jag chefredaktör
för tidskriften Vate. Jag arbetar också som bibliotekarie på Kurdiska biblioteket i Stockholm.
Vad är typiskt för dina böcker?
De handlar om ett förnekat och förnedrat folks förbjudna språk och historia. Ett folk som i nästan
hundra år förhindrades att uttrycka sig. Jag försöker skriva om ämnen som ingen tidigare forskat
eller skrivit om. Jag försöker säga "nya" saker och det är jättesvårt.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Det är svårt att välja, men om jag skulle göra det, skulle jag säga de som blev förbjudna, de som
konfiskerades i Turkiet. Jag har minnen från de förbuden och konfiskationerna som är svåra att
glömma.
Varför skriver du just fackböcker?
Vårt språk och att skriva eller läsa om vår historia var förbjudet i Turkiet. När jag studerade i
Frankrike och Sverige var jag hela tiden ute efter mitt språk och kurdernas historia. Jag försöker
systematisera och analysera de ämnen jag forskar om och jag tycker om att dela detta med läsarna.
Men jag började med att skriva skönlitterära texter och jag skulle gärna fortsätta med det.
Vad skriver du på just nu?
En bok om en kurdisk dialekt.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mest skriver och läser jag på kvällarna. Jag somnar oftast när andra vaknar, alltså vid klockan fem
eller sju på morgonen. På eftermiddagarna jobbar jag på Kurdiska biblioteket (halvtid). Ibland tar jag
en promenad eller träffar någon vän, eller går på utställningar eller deltar konferenser. Men min
mesta tid går till att läsa och skriva.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det är svårt att nämna något särskilt namn. Som författare och bibliotekarie lever jag hela tiden med
böcker och med många inspirerande författare.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Det är svårt att nämna någon särskild titel men jag har böcker i huvudet som jag önskar kommer att
bli skrivna av mig.

Maj:
Henrik Berggren

Foto: Magnus Bergström
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Författare och historiker. Bor i Tyresö. Tre barn. Har jobbat på DN i tjugo år. Mer än så och det blir
inledningen till en självbiografi...
Vad utmärker dina böcker?
Mycket av det jag skriver handlar om förhållandet mellan individ och gemenskap. Jag pendlar ofta
mellan en längtan efter tillhörighet och ett behov av självständighet. När jag går förbi en fullsatt pub
vill jag omedelbart gå in och uppslukas av den varma gemenskapen, när jag suttit där en stund blir
jag klaustrofobisk och vill ut i den kalla, friska luften. Min första bok, som också var min avhandling,
handlade om ungdomsrörelser i början av 1900-talet (Seklets ungdom, Tiden), jag tror det var ett
sätt att skriva av mig sjuttiotalets ungdomliga kollektivism. I den andra boken, skriven tillsammans
med Lars Trägårdh, angrep vi frågan om oberoende och gemenskap mer rakt på i förhållande till
svensk politisk kultur (Är svensken människa?, Norstedts). Och i den senaste boken, Palmebiografin
Underbara dagar framför oss (Norstedts), ville jag fånga spänningen mellan en stark individ och en
stark kollektiv rörelse. Bland annat.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Ursäkta klichén, men det är som att fråga vilket av ens barn man älskar mest. Klart att Palmeboken
har störst betydelse just nu, dels därför att den var så oerhört rolig att skriva, dels därför att
framgången med den har gjort det möjligt att satsa mer på mitt författarskap. Jag är också nöjd med
språket i den, det känns som jag hittade fram till en berättande stil som passar mig. Men även Är
svensken människa? är mycket viktig, det var ju ett koncentrat av idéer och tankar om Sverige och
välfärdssamhället som Lars och jag utvecklat under nästan tjugo års vänskap. Det är ju en mer
originell bok än den traditionella biografi jag skrev om Palme eftersom vi var tvungna att uppfinna en
ny genre, en blandning av antropologi, historia, filosofi och litteraturhistoria. Jag hade aldrig kunnat
skriva boken om Palme utan den.
Varför skriver du sakprosa?
För att jag inte har fantasi nog att hitta på? Nej, jag har inte några skönlitterära ambitioner. Jag har
lite svårt att förstå entusiasmen för alla dessa gränsöverskridande övningar mellan fiktion och
dokumentär. Jag sysslar med "dikt över data", som Erik Lönnroth en gång uttryckte det. Jag skriver
om verkliga människor och saker som har hänt, men strävar efter att hitta en röd tråd, en berättelse,
som gör det förflutna begripligt. Naturligtvis är det en tolkning (men det är också den mest torra
akademiska historien), och jag använder mig av skönlitterära verktyg för att åskådliggöra och skapa
förståelse och närvaro för läsaren, men fakta måste stämma och ambitionen är att nå sanningen om
det förflutna. Klas Åmark har beskrivit sin senaste bok om Sverige och Nazityskland under andra
världskriget som "populär vetenskap" och inte "populärvetenskap", det vill säga riktiga
forskningsresultat men framställda på ett tillgängligt sätt. Jag kan ansluta mig till den tanken.

Vad skriver du på just nu?
En kollektivbiografi om ett antal personer i Stockholm under andra världskriget. Tanken är att fånga
det stora skeendet dels i enskilda människors vardag, dels i Stockholms utveckling som stad under
kriget.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Nio till fem. Antingen åker jag till min lokal på Södermalm eller också till Kungliga biblioteket. Det är
en fantastisk arbetsplats, det är lätt att koncentrera sig, man har all referenslitteratur man behöver,
men känner sig ändå som en del av en icke-påträngande forskargemenskap. Bara i undantagsfall
arbetar jag på helger och nätter, då har jag kört fast i mitt skrivande och jobbar maniskt tills jag har
löst upp knuten.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Många. Jag har precis läst de tre första delarna av Robert Caros biografi över Lyndon B Johnson, det
är biografins Mount Everest, det går inte att komma högre än så. Men annars hämtar jag mycket
inspiration i skönlitteraturen, hos Tolstoj för hans förmåga att röra sig mellan individen och det stora
historiska skeendet, hos Proust för hans känsla för kultursociologiska detaljer, hos Jane Austen för
hennes fint doserade ironi. Därmed inte sagt att jag kommer i närheten av dessa förebilder.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Det skrivs förvånansvärt mycket bra saker och läsarna verkar entusiastiska. Däremot saknar
sakprosan en naturlig plats i det offentliga rummet, det märks ju bara på begreppet, jag har aldrig
hört någon utanför kretsen av närmast sörjande ens använda ordet "sakprosa".
Ett problem är bristen på bra och kunniga kritiker. Debattböcker är väl en sak, men om man ska
recensera ett genomarbetat historiskt verk krävs att man fångar rörelsen, miljöerna och tanken i
verket. Men den typen av böcker läggs alltför ofta ut på lite anemiska skribenter som gräver ner sig i
genreproblematik och randanmärkningar. Det handlar inte om min Palmebok, jag är över lag väldigt
nöjd med mina kritiker, men jag kan lida med en del kollegor när jag ser hur deras verk recenseras.
Ett annat problem är förstås vem som ska betala för den research som krävs för att skriva bra
sakprosa. Den akademiska världen lever ju under kravet "publish or perish" vilket leder till att det är
mer rationellt att prångla ut ofärdig forskning än att skriva läsvärda böcker. Och på marknaden är
åsikter och egna erfarenheter (inga dåliga saker i sig) oändligt mycket billigare råvara än omfattande
och djup kunskap om andra människor, andra länder, andra tider.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Mästaren och Margarita.

April:
Cecilia Åse

Foto: Maria Skuldt
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är forskare och lärare i statsvetenskap. Jag undervisar vid Stockholms universitet och försöker att
få tid till min forskning och mitt författarskap. Min senaste bok heter Monarkins makt (Ordfront) och
kom ut i oktober 2009.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag försöker skriva vetenskapliga böcker, men på ett enkelt och tillgängligt sätt. Eftersom jag är
samhällsvetare så går mina texter inte ut på att berätta om ett händelseförlopp eller förklara ett
historiskt skeende utan jag vill beskriva för läsaren hur vi kan förstå ett socialt eller politiskt
fenomen, som till exempel den svenska monarkin eller utformningen av polisuniformen.
Jag tycker mycket om att just utgå från en detalj och sedan nysta upp denna detaljs olika innebörder.

Det är härligt när det går att visa hur någon liten del av verkligheten som vi oftast inte tänker på
eller lägger märke till är fylld av betydelse.
Vad skriver du på just nu?
Jag söker forskningspengar för ett projekt som handlar om hur den svenska demokratin har fungerat
under nationella kriser som t ex Norrmalmstorgsdramat 1973, u-båtskrisen 1981 och tsunamin.
Men jag håller också på och samlar in material för en kortare text som jag ska skriva i höst. Den
handlar om hur svensk nationalism har förändrats under de senaste åren till följd bland annat av
Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och det faktum att svenska soldater strider och dör i
Afghanistan. I Monarkins makt skrev jag mycket om hur vi kan förstå alla de känslor och den
sentimentalitet som är förknippad med den svenska monarkin och med svensk nationell identitet. Nu
vill jag nu undersöka hur de nationella känslorna kommer till uttryck i samband med en mer
aggressiv och utlevande svensk nationalism.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Oj, det är väldigt olika! Om det är en period med undervisning så förbereder jag seminarier och
föreläsningar och träffar studenter. När jag har tid för forskning brukar jag sitta på Kungliga
biblioteket, som är en fantastisk miljö och där jag har lätt att känna mig lugn och koncentrerad.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Susan Sontag och John Berger är mina absoluta favoriter! Det uttrycker komplicerade tankar på ett
enkelt och rättframt sätt.
Varför skriver du just sakprosa?
Jag tycker att det är synd att forskningen allt mer isolerar sig från samhällsdebatten, och att det som
premieras i universitetsvärlden är att man inte minst i sina sätt att publicera sig riktar sig uteslutande
till en akademisk publik och helst skriver på engelska.
Jag skulle önska att det blev en renässans för det som kallades "småskrifter" och som gavs ut under
50, 60 och 70-talen, dvs korta texter där akademiker riktade sig till en intresserad allmänhet. Som
forskare ser jag det som del av vårt jobb att vara ett slags betydelsearkeologer, och också att försöka
bidra till en nyanserad samhällsdiskussion om viktiga frågor och problem i vår samtid.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag tycker att den är god och dessutom verkar den ju bara bli bättre. Det kommer ut så mycket
spännande böcker!
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Önskar att jag hade skrivit Susan Sontags Att se andras lidande.

Mars:
Margareta Zetterström

Foto: Svante Svensson
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är en litterär "växelbrukare", verksam både som frilansskribent, författare och — på senare tid —
även som översättare (från tyska, italienska och franska). Jag är sprungen ur arbetarklassen,
släktens allra första student någonsin, fil.kand. i konst- och litteraturhistoria, statskunskap och
estetik, en typisk sextioåtta som — för att tala med Antonio Gramsci — "hatar de likgiltiga" och anser
att "leva är att ta ställning".
Fast egentligen hade jag velat bli musiker, violinist i någon symfoniorkester eller liknande. Jag var
som ung, och är fortfarande, mycket musikintresserad och har aldrig riktigt velat överge min fiol.
Men musiken var inte en framkomlig väg för mig, delvis på grund av min klassbakgrund och
Jantemässiga uppväxtmiljö. Så småningom upptäckte jag dock att det även kan vara
tillfredsställande att skriva egna texter och att översätta andras texter. Det litterära hantverket
handlar ju också i någon bemärkelse om melodi, klang och rytm.
Vilken typ av böcker skriver du?
Min första bok var från början tänkt att bli en regelrätt litteraturhistorisk avhandling om Erik
Blomberg, poet, konsthistoriker, konst- och litteraturkritiker, lyriktolkare och politisk skriftställare.
Men jag varken kunde eller ville anpassa mig till det akademiska skrivsättet. Jag ville i stället skriva
en bok som var läsbar även för icke-akademiker och lämnade därför universitetet. Boken fick titeln
"Erik Blomberg - en kämpande intellektuell" och utkom 1977. Därefter har jag utgett tre så kallade
"klippböcker" (fast jag ogillar själv denna nedvärderande beteckning) med olika artiklar, essäer och
recensioner som jag skrivit genom åren. En av dessa böcker har italienskt tema och heter "Arma
älskade Italien".
Vad skriver du på just nu?
Just nu håller jag på och slutför en översättning från italienska. Det är en bok som handlar om
dagens uppåtstigande Kina och den ekonomiska krisen i Väst. Men när det arbetet är klart skall jag
återvända till ett romanprojekt som jag har på gång. Jag har ända sedan jag inledde min skrivarbana
på sjuttiotalet velat berätta om min uppväxt i tegelmetropolen Heby, om klassamhället, om min
skolgång, mitt musikintresse och kyrkans plats i mitt liv. Nu skriver jag sedan en tid tillbaka på en
starkt självbiografisk text. Själv kallar jag den roman. Men om den någonsin blir klar vet jag inte. Det
är, som många andra författare vittnat om, en känslig sak att skildra verkliga personer (levande

såväl som döda). Och jag måste få använda folks "riktiga" namn. Annars blir det inget skrivet! Ett
kanske olösligt problem!
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag är extremt regelbunden i mina vanor. Inleder morgonen med tjugo minuters promenad, både för
att vakna och för att få känslan av att "gå till jobbet" (när jag i själva verket går hem igen till mitt
ombonade arbetsrum). Sedan sätter jag mig vid skrivbordet i niotiden, jobbar till cirka fyra, halv fem,
med avbrott för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagste. Ibland gör jag också paus för fiolspel;
det skingrar tankarna och tvingar fingrarna och armarna att göra andra rörelser än vid datorn.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det växlar med livets gång. Allra mest personligt avgörande har nog mötet med Jean-Paul Sartre
(och i någon mån med Simone de Beauvoir) varit. Och jag tänker då på deras existentialistiska
filosofi och hur den format deras sätt att tänka och skriva. Under åren kring 1968, och under
sjuttiotalet när jag var med och startade tidningen Folket i Bild/Kulturfront, betydde Jan Myrdal
oerhört mycket för mitt politiska engagemang. Senare när jag, som fyrtioåring, började lära mig
italienska tillkom författare som Moravia, Sciascia, Pasolini, Elsa Morante. Men jag har också, genom
mitt musikintresse, starka band till Stendhal och E.T.A. Hoffmann, känner mig lite besläktad med
dem, hur konstigt det nu än kan låta. Och så förstås Almqvist, Selma Lagerlöf, Strindberg, Thomas
Mann och andra klassiker...
Varför skriver du just sakprosa?
Jag har själv svårt med sådana etiketter och genre-bestämningar. Min bok om Erik Blomberg
betecknas givetvis som sakprosa. Men var går egentligen gränsen mellan sådan prosa och vanlig
skönlitteratur? När jag nu skriver på min roman känns det inte ett dugg annorlunda än när jag
skriver andra texter. Mitt arbetsmaterial är förstås lite annorlunda. Det består av mina egna minnen,
någon gång konfronterade med existerande dokument eller uppgifter från andra personer. Men
eftersom jag i huvudsak bedriver ett slags undersökning inne i mitt eget huvud är det jag skriver på
sätt och vis ändå en form av sakprosa, om än med skönlitterära förtecken.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?Bläddrar man i Svensk Bokhandel tycks
sakprosan idag mest ägnas matlagning, husdjur, trädgård, heminredning och olika
framgångsinriktade självterapier. Men det skrivs förstås även andra böcker. Finge jag önska skulle
jag nog allmänt efterlysa mer samhällsintresse och mindre navelskådande. Det stora problemet gäller
dock inte sakprosa kontra skönlitteratur utan förlagens snäva inriktning på bästsäljare. En bra
författare idag är en sådan som gör sig bra i tv och som redan är "kändis" av något slag. Men
därigenom missar man, troligen, många presumtiva författare. Förlagens kortsiktiga räknenissementalitet gör också att klassikerutgivningen i Sverige totalt hamnat på undantag. Det bekymrar mig
verkligen.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Omöjlig fråga att besvara. Men om frågan i stället gällt en musikalisk komposition hade svaret
kommit på stört. Franz Schuberts pianotrio i B-dur eller den i Ess-dur! Med båda dessa musikverk
känner jag stor själslig släktskap, och hade jag kunnat komponera skulle jag ha velat uttrycka mig på
det viset. Men bok? Nej. Den skulle jag helst vilja skriva själv. Om jag bara kunde komma till skott
någon gång!

Februari:
Louise Malmros Manfrinato

Foto:
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Louise Malmros Manfrinato, 45 år, gift med Franco Manfrinato. Två barn, Eira 15, Nickolas 11. Bor i
liten 20-tals-villa i Malmö, med aktiv, läsglad mamma i egen lägenhet på andra våningen. Arbetar
som frilansjournalist i eget företag sedan ca 13 år tillbaka. Har skrivit fyra faktaböcker, om yoga,
psykofysiska pauser, kost och träning för äldre och en kokbok med näringslära och krögaren
Giovannis fantastsika pastarätter. Driver parallellt två små hälsocenter tillsammans med maken, där
jag är yogainstruktör. Är som människa, både privat och yrkesmässig, antingen extremt lat eller
extremt aktiv.
Vilken typ av böcker skriver du?
Jag skriver faktaböcker med inriktning på ämnet hälsa.
Vad skriver du på just nu?
Eftersom jag utöver författandet är frilansjournalist och yogainstruktör har jag inte alltid en bok på
gång, även om jag tycker att bokförfattandet är det allra roligaste. Just nu har jag ett synposis
liggande på förlag, så vi får se! : )
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Oerhört segstartat här! Händer tyvärr inte sällan att jag somnar om när ungarna stuckit iväg till
skolan. Hjärnan fungerar bäst från kl 11.00, skriver i genomsnitt en fyra, fem timmar om dagen och
varvar med yogapass och intervjuer.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Läser en hel del faktaböcker inför artiklar jag skriver, men blir mest inspirerad av skönlitterära
författare, rent generellt. Nyss läst Muriel Barberys "Igelkottens elegans" och håller på med
uppföljaren "Smaken". Underbart språk. Men gillar också deckare!
Varför skriver du just sakprosa?
Man samlar på sig mycket kunskap som journalist. Mycket glömmer man, kul att jobba lite mer
långsiktigt och djupgående i ett bokprojekt där man verkligen får plats med allt man tycker och kan.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?

TYcker överhuvudtaget att titlarna drunknar i varandra. Vi är många som gillar och är bra på att
skriva sakprosa och alldeles för få blir uppmärksammade.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Vad gäller sakprosa och mitt ämne blev jag alldeles förälskad i "Varför mår vi så dåligt när vi har det
så bra? av dr Nisse Simonsson. Ingen ny bok men tycker Simonsson har en slående förmåga att
blanda tuff fakta med humor. Så skulle jag vilja kunna skriva!

Januari:
Allan Klynne

Foto:
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Föddes i Stockholm 1965 och har blivit staden trogen efter längre sejourer i Uppsala, München,
Athen, Leipzig och framför allt Rom. Arbetade i min ungdom med reklam, var sedan reseledare i
Grekland, innan jag doktorerade i antikens kultur och samhällsliv. Disputerade i Uppsala 2002 och
fick sedan en post-doc vid Svenska Institutet i Rom fram till 2007. Har varit projektledare för en
utgrävning i Livias villa utanför Rom. Leder emellanåt resor med arkeologiskt tema till Italien.
Familjen består av hustrun Cecilia och sonen August elva år.
Vilken typ av böcker skriver du?
Tillsammans med min fru debuterade jag med Antika rekordboken (2003), en "antik" pendang till en
känd nutida bok med bisarra bedrifter. Därefter blev det en mer ambitiös och seriös historisk biografi,
Kleopatra - liv och legend (2009), samt en översättning från engelskan; Mary Beard, Pompeji - livet i
en romersk stad (2010). Den sistnämnda var en nyttig erfarenhet. All heder åt våra kolleger i
översättarsektionen: att översätta är att författa!
Vad skriver du på just nu?
För tillfället har jag förtvivlat lite tid till koncentrerat skrivande p.g.a. ett lektorsvikariat vid
Stockholms universitet. Det blir mest att kasta ned idéer och uppslag när tillfälle ges och framför allt
göra research kring ett ämne som förhoppningsvis kan bli en ny bok.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Under 2008 tog jag en chansning och skrev på heltid. Efter att ha lämnat sonen i skolan gick jag till
min arbetsplats på ett kontor som jag delade med några arkitekter och formgivare. Mellan 9.0013.00 intensivt skrivande. Eftermiddagarna lämpade sig bättre för läsning och research än att skriva,
eftersom risken var stor att hamna i ett bra "flow" precis när det blev dags att hämta på fritids. Sena
kvällar vigdes åt genomläsning och korrigering av utprintade sidor. Det blev många sömnlösa nätter
med grubblerier på formuleringar, kapiteldispositioner, samt ångest för att inte kunna möta deadline.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag måste erkänna att jag läser alldeles för lite sakprosa. Som forskare trycker man i sig böcker och
artiklar på en mängd språk hela dagarna så när det blir tid över vänder jag mig hellre till
skönlitteratur och lyrik för att syresätta hjärnan. Klassiker som Balzac, Strindberg och Lagerlöf är
alltid läsfester, liksom Harry Martinson och Eyvind Johnson. Jag är svag för stämningar och
välkomponerade berättelser som hos exempelvis Somerset Maugham och Östergren. Bland
fackförfattare som på ett skickligt sätt förmedlar aha-upplevelser kan jag nämna Richard Dawkins och
John Allen Paulos.
Varför skriver du just sakprosa?
Det blev en naturlig förlängning på det femtiotal populärvetenskapliga artiklar om antiken som jag
skrivit genom åren. Drivkraften är väl både ett folkbildarideal och en glädje över att formulera sig om
något man känner till och tycker är roligt. Som Cato d.ä. förespråkade: rem tene, verba seqentur "håll dig till saken så följer orden".

Vad tycker du om sakprosans ställning idag?
Som ofta framförs: den är välmående men spretig. Inom mitt eget fält arkeologi och historia tycker
jag att den aktuella debatten om gränsen mellan fakta och fiktion är spännande. Jämför Alf
Henriksons Ekot av ett skott med Ernst Brunners Anckarström och kungamordet; gränserna för hur
man kan skriva har flyttats fram. Wikipedias definition av sakprosa känns underlig:
"skriftspråk/.../utan litterära ambitioner". Jag vill hävda att fackböcker om historia kräver mint lika
mycket gestaltande och planering av bokens narrativa struktur som god skönlitteratur.
Finns det någon bok du gärna hade varit författare till?
Selambs av Sigfrid Siwertz. Personteckningarna må vara klichéaktiga, men där finns en förunderlig
träffsäkerhet i språket. En motsvarande berättelse om Sverige decennierna före och efter senaste
sekelskiftet väntar på att bli skriven.

Månadens medlem 2012
December
Pär Holmgren

Foto: Malin Gezelius
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Efter 20 år på SVT som meteorolog jobbar jag idag främst som föreläsare, bland annat på
Uppsala universitet. Jag har även startat flera olika projekt, ett av dem är det egna bokförlaget
Pärspektiv.
Vad utmärker dina böcker?
De flesta av mina böcker tar upp klimatfrågan på ett populärvetenskapligt sätt.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
"Meteorologernas väderbok" (senare omarbetad till "Meteorologernas nya väderbok") fick en
enorm uppmärksamhet, inte minst eftersom den släpptes bara någon månad innan klimatfrågan
slog igenom stort i medierna. Den blev även Augustnominerad 2007.
Varför skriver du sakprosa?
Jag brinner för populärvetenskap och folkbildning. Klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor är
verkligen ödesfrågor för vårt samhälle. Jag hoppas att jag kan förklara de delvis komplicerade
processerna på ett enklare sätt. Det är ju på sätt och vis samma sak som när jag jobbade på SVT
och berättade om hur vädret skulle bli.
Vad skriver du på just nu?
Jag har precis gett ut den andra barnboken om Torsten och hans farmor, "Torstens resa in i

vattnets värld", och jag har börjat skissa på en uppföljare till den. Jag har även skrivit större
delen av en debattbok om klimat och ekonomi i ett större perspektiv, den hoppas kunna ge ut
under 2013.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag har nog inga "vanliga" arbetsdagar eftersom jag är ute och föreläser så mycket. Det blir
mycket tid på tåget.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Det är många. Inom mitt eget område exempelvis Lester Brown, James Lovelock och James
Hansen, för deras sätt att så tydligt beskriva de hållbarhetsproblem vi står inför och det ur ett
större helhetsperspektiv. En annan inspirerande författare är Isaac Asimov. Han är mest känd
som science fiction-författare, men han skrev under senare delen av sitt liv främst
populärvetenskap, redan för 20 år sedan om den globala uppvärmningen och förtunningen av
ozonskiktet. Jag inspireras av gränsöverskridande personer som vågar ta nya vägar.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Just inom hållbarhet och miljöfrågor är det ju många som är duktiga på att beskriva problemen.
Det är tyvärr färre, och det är likadant internationellt, som tydligare kan beskriva möjliga vägar
framåt.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Av de författare jag nämnde tidigare kan jag ta Lester Browns "Plan B"-böcker, just för att han
även presenterar en väg ut ur krisen vi befinner oss i. Och Isaac Asimovs Stiftelsetrilogi är ett bra
exempel på samhällskritik, invävt i en fiktiv berättelse.

November
Jesper Huor

Foto: Jesper Huor
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är 37 år och lever ett stillsamt liv med hustru och barn i Sundbyberg och arbetar som
journalist och lärare. Jag har också skrivit böcker och gjort dokumentärfilm. Tidigare har jag rest
och bott en hel del utomlands, bland annat i Paris, Phnom Penh och Kabul.
Vad utmärker dina böcker?
Jag har bara skrivit två böcker och även om de skiljer sig mycket åt så har de en sak gemensam:
de handlar i mycket om individer som fångas och sveps med i historiens stormvindar.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Det är onekligen min första bok, "Sista resan till Phnom Penh", som handlar om min
kambodjanska pappa som försvann och gick under i den kambodjanska revolutionen på 70-talet,
och mitt sökande efter sanningen om honom, vad som hände och vem han var.
Min andra bok handlar om kriget i Afghanistan.
Varför skriver du sakprosa?

För att det är roligt och viktigt.
Vad skriver du på just nu?
Just nu skriver jag manus till en radiodokumentär.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Mycket i min vardag kretsar kring min lilla dotter, snart tio månader ung.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Inspireras av allt möjligt, ofta det jag läste senast. Nu Ika Johannessons och Jon Jefferson
Klingbergs "Blod Eld Död" om svensk Metal. En bok som frossar i extrema subkulturer - på ett
intelligent sätt.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Sakprosans status är väl inte på topp. Jag tänker på dramatikern Malin Lagerlöf, som i sin pjäs
"Fursten" helt sonika plagierat citat, scener och tolkningar från Per Anderssons bok om Jan
Stenbeck. Utan att ens kredda i efterhand.
Är dokumentära skildringar att jämföra med "rå verklighet" som det är OK att sno, ompaketera
och sälja vidare "som fiktion"? Vad tycker Författarförbundet?
Jag menar, kallar man en text för fiktion skyddas den alltså av upphovsrätt men inte om man
kallar den dokumentär? Förvirrande. Kanske borde man sätta jättelika citattecken kring hela
Malin Lagerlöfs pjäs och sälja vidare den till diverse teatrar som ett "nytt verk" inspirerat av
verkligheten...
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Jag önskar att jag hade skrivit en roman som verkligen var rolig på riktigt. Typ "Dumskallarnas
sammansvärjning" av John Kennedy Toole. "Oscar Waos korta förunderliga liv" av Junot Díaz.
Eller Elias Canettis kanske "Förbländningen".

Oktober
Anna Lytsy

Foto: Cecilia Mellberg
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag har journalistbakgrund, skriver både fack- och skönlitteratur, har skrivit (hela eller avgörande
delar av) ett 20-tal böcker/publikationer, bor vid Hornstull i Stockholm och i Gammelgarn på

östra Gotland, jobbar hemifrån.
Vad utmärker dina böcker?
Pedagogik, eller tydlighet, och stilistik, där båda delarna är lika viktiga. Att skriva "litterärt
gestaltande" på något(för texten adekvat och relevant) sätt, oavsett vilket ämne jag skriver om
och i vilken (bok)form. Jag är också oftast väldigt närvarande själv i allt jag skriver, på något
sätt, även om närvaron så klart varierar mellan stor och jättejättestor.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Det är, ännu så länge, min senaste roman. Men vad gäller facklitteraturen, som jag är van att
kalla den, är det de böcker som jag vet bidragit till att förändra läsares liv. "Den tusende
gången", som är en dokumentär berättelse om sexuellt utnyttjande och sexmissbruk, vet jag till
exempel att många fortfarande får mycket stor hjälp av, fast den är tio år gammal. Och just nu
får jag, eller hör talas om, olika slags i mitt tycke konstruktiva reaktioner på "Utanför
vanligheten" som kom för ett år sedan. I den boken intervjuade och/eller skrivcoachade jag tio
vuxna personer med, som vi bestämde att kalla det, neuropsykiatriska funktionsvarianter. Jag
blir väldigt glad när mina böcker lever sina egna liv i världen på det sättet.
Sedan har jag ju skrivit en hel del om utbildningsvetenskap genom åren, och intervjuat forskare,
och jag tycker att det är härligt att hänga runt i den där akademiska världen emellanåt. Det
produceras ju så mycket, och ofta så häftig, kunskap hela tiden. Och jag är i det sammanhanget
den som inte bara har tillåtelse, utan dessutom som uttalat uppdrag, att njuta min
journalistiska/författarmässiga frihet i tillgängliggörandet av den.
Varför skriver du sakprosa?
Det är det jag försörjer mig på: att skriva böcker på uppdrag. Jag skriver nästan inga artiklar
längre. Eller de artiklar jag skulle vilja skriva, om jag skulle skriva sådana, blir i bokform istället
idag, vilket passar mig mycket bättre av en massa olika orsaker.
Vad skriver du på just nu?
En roman. Fast jag har precis avslutat mitt livs märkligaste sakprosaprojekt, om vi nu kallar det
så, som är en intervjubok, med sedvanligt journalistiskt upplägg så som jag definierar det. Fast
den, eller det, jag har intervjuat är ett medvetande som ett professionellt medium kopplar upp
sig på. Jag började, och fick alldeles för intressanta svar för att inte fortsätta. Temat är lidande.
Hur vi människor ska förhålla oss till det, till att det finns. Det var... en ny upplevelse att sitta
och läsa upp de färdigskrivna intervjuerna, för att kolla om de var ok med intervjupersonen som inte ens existerar i konventionell bemärkelse. Men hen hade inga invändningar.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag är trögstartad men svårstoppad. När jag hade småbarn var det ju ett slags rivstart varje
morgon med lämningar på olika ställen, så då fick jag upp farten genom det och sedan var det
bara att skynda sig hem och skriva innan det var dags att ge sig iväg på stora hämtningsrundan.
Nu börjar jag, inte alltid, men några dagar i veckan i alla fall, med ett pass på gymmet eller
någon timmes promenad till träden, klipphällarna och vattnet, oavsett om jag är i Stockholm eller
på Gotland. Fast där jobbar jag mycket ute också, med gården. Sedan sitter jag vid mitt
skrivbord. Det är ibland lättare och ibland svårare att komma in i det där flowtillståndet där
skrivandet både går lätt och blir bra. Men det är det som är meningen med att leva så här för
mig: att vara i det så ofta som möjligt. Där och då är jag lycklig. Jag samlar alltså ihop "måsten"
som att ringa samtal och svara på mejl och avsätter en stund till det varje dag. Sedan kan jag ha
mina långa och ostörda skrivpass ifred. Det gäller att hitta rätt bakgrundsmusik också. När jag
har gjort det brukar jag använda mig av samma om och om igen i någon vecka i alla fall.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Sådana som har fördjupat sig i och utforskat sådant som jag längtar efter att ta del av och
utforska, jag med, av någon orsak. Om de dessutom gör det på ett språk som, i sig, inspirerar,
eller imponerar på, mig finns det inget i övrigt att önska. Genren spelar mindre roll, jag läser
både fack- och skönlitteratur, inklusive lyrik. Men jag kräver mer av skönlitteraturen. Om jag är
tillräckligt intresserad av ämnet i en fackbok kan jag strunta i att språket är dåligt eller gör
innehållet onödigt svårtillgängligt på något annat sätt, om jag nu tycker att det är så. Om jag
inte tycker att jag får ut tillräckligt mycket för nedlagd tid av en roman slutar jag läsa när jag
kommer till sidan 50.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Jag kan inte yttra mig om det. Men eftersom jag både läser och skriver både fack- och
skönlitteratur så märker jag ju hur olika genrerna behandlas, vad gäller till exempel anmälningar
och/eller recensioner.

Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
"Bröderna Lejonhjärta".

September
Ingela Bendt

Foto: Ewa Stackelberg
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag skriver böcker, artiklar, tar bilder. Mina uttryck har växlat över tiden. Har tidigare gjort både
radio och TV, men har nu snävat in till det skrivna ordet. Bor i Stockholm sedan många år.
Jag har rest en del i andra delar av världen och gjort längre reportage, men det har inte blivit
någon bok.
Inte olikt flera författare skrev jag för barn när mina egna var små, till exempel ett stort antal
fiktionhistorier för TV om ett par dockor, Nisse och Klara. Involverade mig också livligt i
rekvisitan. Det var väldigt roligt. Kan sakna det. Jag har inte heller gett ut någon barnbok. Än.
Jag gillar att hålla föredrag, resa runt till bibliotek ute i landet och möta en publik som intresserar
sig för det jag skrivit och gärna diskuterar. Jag håller numera tal så fort tillfälle ges. Vem skulle
trott det? Hur jag lyckades ta mig genom Journalisthögskolan utan att någonsin ställa mig inför
klassen är en gåta. Hellre dö än att tala inför publik (visar en undersökning). Det är ju väldigt
hoppfullt att man kan förändras. För övrigt ett ämne som intresserar mig, människans förmåga
att förändras.
Vad utmärker dina böcker?
En existentiell eftertänksam reflekterande underton tror jag nog man kan säga. Livsfrågor dyker
oundvikligen upp när människor hamnar i kris, det har varit ett tema jag återkommit till. Död,
sorg och separation är outtömliga och eviga teman som alla ställs inför och som jag djupdykt i.
Jag skrev t ex en ritual, en mässa för skilda och separerade, som har genomförts på olika håll.
Alla positiva reaktioner gjorde att jag också skrev en bok Skilsmässa - ritualer vid separation.
Jag arbetar med att få ett begripligt enkelt språk. Skriver man om livsfrågor är det lätt att hamna
i klyschor.
Ett annat kännetecken är att jag kombinerar ord med egna bilder och gör ett slags personporträtt
där bilden blir lika bärande som orden.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Ja, ett exempel på det är en bok jag inte kommer undan, "Ett hem för själen Ellen Keys Strand"
som kom år 2000 på Albert Bonniers förlag. Fortfarande till salu, anmärkningsvärt då andra
böcker jag gjort försvunnit efter tre år. "En smal bok i sin egen fåra", tyckte förlaget, som nu
tryckt den i upp emot 40 000 ex. Det droppar fortfarande in föredrag. Apropå hur språk kan bli
urvattnat: titeln kom jag på 1998, då själen var omodern, något som fanns på 1800-talet. Just
därför då -- idag skulle jag aldrig fastnat för den titeln, nu när reklamen kommersialiserat ordet
själ i kombination med kök och badrum m m.

Varför skriver du sakprosa?
Som frilansjournalist föll det sig så, att vara trogen det dokumentära, verklighetsbaserade hör
till. Det går inte för sig att hitta på, för då har man halkat in i en annan genre. Just därför skriver
jag inte enbart sakprosa.
Som journalist har jag fått vara nyfiken, det är en tillgång och det har passat mig. Journalister
utsätter sig också mer, törs jag påstå. Jag satt tidigare i Författarförbundets styrelse och i
internationella utskottet. 2001 var vi sex författare som skulle åka till bokmässan i Harare i
Zimbabwe. Fem backade ur när de fick läget klart för sig, jag fick åka själv. Som journalist hade
jag varit i Beirut under kriget. Det blev för övrigt också en bok, min första, om palestinska
kvinnor i lägren i Libanon.
Vad skriver du på just nu?
På en bok om skulptören Lena Lervik, den kommer nästa år, Ewa Stackelberg tar bilder. Jag
älskar det periodvisa ensamarbetet som författare, men blir också enormt uppiggad och glad av
att få samarbeta och slippa driva precis allt själv.
Har just avslutat en roman, som jag hållit på med i perioder under flera år. En fackbok kan man
få kontrakt på efter ett synopsis, men en roman ska vara helt klar för att bli antagen, i alla fall
om det är den första. Vi får se hur det går. Men det är ett sätt att gå vidare, att utveckla
gestaltning och stilistik.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Helt olika, beroende på. Perioder av bokskrivande är intensiva, det enda pågående just då. Ibland
går jag inte upp, stannar bara kvar i sängen och skriver och somnar lite om det faller sig så. Det
är bra för skrivarprocessen, att få vara ostörd och koncentrerad även in i drömmen. Perioder av
insamlande och research är självklart mer utåtriktade. Den växlingen tilltalar mig.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Gillar essäistik. W G Sebalds dokumentära fiktion inspirerar mig. Blandningen av prosa och fiktion
och självbiografi. Hans sätt att se på minnets, glömskans och platsens betydelse. Detsamma
gäller Ryszard Kapuúciñski, en annan favorit. Hans reportageböcker från Afrika, Asien och
Latinamerika med personliga reflektioner och avgörande världshändelser. På en författarresa till
Belarus stod vi utanför hans födelsehem i Pinsk (då i Polen), djupt inne i landet vid en flod. Sedan
reste han långt bort. Vi är båda födda 4 mars.
Jenny Diski inte att förglömma, hon rör sig också i minnet och utforskandet genom sina resor.
Just nu läser jag Agaat av Marlene van Niekerk från Sydafrika och Kritikers senaste nummer
(24/25) om palestinska poeter.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Recensionerna har minskat överlag och i synnerhet gäller det fackböcker. Vad ska man säga om
det? Sorgligt. Filmer och fullständigt ointressanta recensioner av tv-spel får allt mer utrymme.
Det är bra att Augustpriset för fackböcker finns.
Finns det någon bok, skriven av någon annan, som du gärna hade varit författare till?
Jamaica Kincaids böcker, för hennes avskalade prosa. Annie John. Min mor. Hon har också skrivit
om trädgård vilket även jag gjort.
Virginia Woolfs böcker förstås. Speciellt Till Fyren.

Augusti
Lars Ingelstam

Foto: Ludvig Duregård

Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag har genomgått tre faser i mitt yrkesliv. Först teknisk fysik och matematik (disputerade vid
KTH 1964). Sedan planeringsforskning och framtidsstudier: en fantastisk och bred
vidareutbildning (från 1970 och tio år framåt). Den senaste och längsta perioden är som
professor vid Linköpings universitet med tematisk inriktning på Teknik och social förändring (fram
till 2002). Som matematiker får man inte skriva något onödigt. Samhällsvetare däremot har
språket som verktyg, och kan ibland bli lite yviga. Skönlitteraturen har funnits med hela tiden,
från gymnasietidens excesser i Strindberg, Söderberg och Hjalmar Bergman - men aldrig lockat
mig att försöka själv.
Vad utmärker dina böcker?
En vilja att förändra genom att presentera ett avvikande perspektiv: ett annat sätt att "läsa"
samhället än det gängse. Huvudorden är arbete och ekonomi, men också system och givetvis
teknik. Ett långt tidsperspektiv har satt sig i ryggmärgen från pionjärtiden med framtidsstudierna.
Detta påverkar nästan allt jag skriver även om jag inte ropar "framtid" hela tiden. Jag är inte
någon originell forskare men lånar friskt och är bra på att urskilja mönster och tecken i
samhället.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
"Arbetets värde och tidens bruk" från 1980. Den redovisar en aha-upplevelse av hur arbete och
ekonomi hänger ihop. Den har visat sig klargörande i flera olika riktningar, till exempel för vad
ett post-industriellt samhälle är för något.
Varför skriver du sakprosa?
Det är ju sakförhållanden som jag kan något om! Eftersom jag urskiljer mönster som samhällets
aktörer, särskilt politiker, borde bry sig om, blir detta också en skyldighet. Vetenskap som politisk
pedagogik, om man så vill...
Vad skriver du på just nu?
Sedan början av 2011 undersöker jag vapenexporten, och har just skrivit klar en arbetsrapport
med grundläggande iakttagelser och öppna frågor.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag brukar skriva på morgnarna: i synnerhet om jag har kommit på någon bra tanke vid sextiden medan jag håller på att vakna. På eftermiddagarna blir det kontroll av texter, research och
kontaktarbete (per mejl och på webben). Varvar detta med sång. Numera arbetar jag inte gärna
på kvällar och nätter, i varje fall inte med att skriva texter.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Favoriten är den nordamerikanske ekonomhistorikern Robert Heilbroner. Hans böcker - till
exempel den om marxismen ("för och emot") och den om stora ekonomiska tänkare - är
mästerverk i den genre där jag vill finnas.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
På skrivarsidan finns två generella problem: dels att många samhällsvetare försöker klara sig
med en trubbig engelska, dels den allmänna tendensen till snuttifiering (uttrycket lanserat av mig
1988). Dessutom tror jag att beslutsfattare allt mer sällan läser böcker, men där kan jag ha fel.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
"Tillväxtens gränser" (1972), författad av en forskargrupp vid MIT i USA, var en milstolpe i
tänkandet kring ekonomi, miljö och framsteg. Vetenskapligt lite tvivelaktig, men den fångade
problem som inte låter sig viftas bort.

Juli
Gunnel André

Foto: Jim Peter Elfström
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag är född och uppvuxen mitt i "Gnällbältet", i Örebro. Kom till Uppsala 1968 från Chicago där
jag studerat teologi, psykologi och musik på college mitt i den då judiska delen av staden.
Började läsa teologi med luddig idé om en lärarframtid. Hade älskat latin och grekiska och blev
omedelbart fast i hebreiskan, ett grepp jag aldrig tagit mig ur. Det blev drygt 30 år i katedern på
teologiska fakulteten i Uppsala. Docent i Gamla testamentets exegetik och präst i Svenska
Kyrkan. Sjunger klassisk körsång och barbershop. Tävlar i höst för andra gången i VM i den
senare kategorin.
Vad utmärker dina böcker?
De är rätt olika, men de senare passar inte in i färdiga fack. Vad sägs om en teologi ur en flickas
perspektiv i betänkligt vacklande limerickform? Den heter "Det mänskliga testamentet. En
barnslig bok för vuxna". Den är djuplodande! En genomgående trend i mina böcker eller delar av
böcker är att tyngdpunkten ligger på den pedagogiska framställningen. Det låter inte lika lärt och
grundforskningsmässigt som det i högsta grad är.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
I allmänhet den senaste och det blir alltså den 499-sidiga "Det står skrivet - med inblickar mellan
raderna. Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter". Den kom
ut strax före jul. Ur baksidestexten: "...Texterna sätts in i sina litterära sammanhang i Gamla
testamentet. I görligaste mån presenteras personerna i och bakom bibeltexterna och de aktuella
historiska sammanhangen. Svåröversättliga ord och fraser förklaras utifrån det hebreiska
grundspråket. Teologiska nyckelbegrepp klargörs. Boken kräver inga förkunskaper... Det
lättfattliga språket gör den begriplig för såväl unga som för ovana bibelläsare..."
Varför skriver du sakprosa?
Dels blev jag hejdlöst uttråkad av det akademiska tassandet, typ "we agree with NN when he
rightly points out" eller "eventuellt skulle man kanske kunna våga tordas anta att", dels borde
åtminstone någon ägna sig åt universitetets tredje uppgift även om det inte alls är meriterande,
dels blev det mer och mer uppenbart att de frågor jag själv ställde till bibeltexterna aldrig tas upp
i den traditionella lärdomsfloran. Alltså har jag nuförtiden inga noter för att demonstrera hur lärd
jag är. Men jag har roligt när jag håller på i min ensamhet och det är livskvalitet!

Vad skriver du på just nu?
Bortsett från lite poesi på svenska och engelska då och då, så ingenting medan jag landar efter
"tegelstenen". Jag umgås dock med planer på att plocka upp ett stort påbörjat arbete om
kroppslighet baserat på den hebreiska texten i Gamla testamentet. Hela
grundforskningsmaterialet är insamlat och i hög grad sorterat, det är främst inspirationen som
ska till för detta synnerligen viktiga (jag har redan sett det viktigaste resultatet!), men ack så
krävande företag i mastodontklassen.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Det beror helt på i vilken fas av skrivandet jag är och vilken typ av bok det är. En hel del arbete
gör jag i ett långt varmt bubbelbad, medan jag tvättar, städar eller går i skogen, alltid med
papper och penna till hands. När det stora skrivandet utbrutit kan det bli långa dagar och korta
nätter.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Arto Paasilinna bland andra. Fromhet, barnslighet, humor
masserar mina akademiska geniknölar.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Kommer man som jag uppifrån den högtravande torftigheten är det befriande att få kasta sig ut
och andas frisk luft och upptäcka att många efterfrågar kunskap om allvarliga ting och blir
själaglada när de får den serverad i begriplig form. Om sakprosan vore meriterande skulle
sannolikt fler seriösa forskare ägna sig åt den och inte lämna folkbildningen åt Wikipedia.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit.

Juni
Henrik Ekman

Foto: Anita Kratz
Vad utmärker dina böcker?
Eftersom jag blev journalist för att få utlopp för mitt fotointresse har det varit en strävan att
skapa böcker som är en helhet av text och bild, där bilderna ska ha samband med texten och inte
vara framplockade genrebilder i största allmänhet. Så jag hoppas böckerna ska ge både god
läsning och en visuell upplevelse.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Jag borde kanske svara "Vargen" eftersom den har blivit så uppmärksammad och för att ämnet
är så oförändrat hett. Men djupast avtryck gjorde arbetet med "De sista ängarna". Där lärde jag
mig så mycket inte bara om min egen familj utan också om de processer som i grunden
omformade det svenska landskapet på torp- och tegnivå.
Varför skriver du sakprosa?
Det låg nära till hands för en journalist. Och så är det lite otäckt att ge sig ut på skönlitteraturens
djupa vatten. Där hjälper det inte att vara en hyggligt kunnig biolog ifall språk och intrig faller
platt.
Vad skriver du på just nu?
Våren 2012 domineras (vid sidan om mina ordinarie uppgifter på SVT Programinköp) av
filmarbete snarare än författande. Tillsammans med Hans Berggren och Ulf Jonasson slutför jag
en dokumentär om det rika livet i gamla ekar. Men jag samlar material till en ny bok som
Norstedts uttryckt intresse för.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Eftersom jag har min dagliga gärning på SVT är min arbetsdag som författare förlagd till kväller
och helger. Tidvis varje kväll och varje helg vilket blir lite tröttsamt i längden. Därför är det skönt
om inte ett bokprojekt omedelbart följs av nästa.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Gunnar Brusewitz läste jag som ung och blev enormt stimulerad av hur han skildrade naturen så
min igenkänning var total och samtidigt fogade in roliga historiska utblickar. Hans teckningar
födde dessutom en dröm hos mig att själv illustrera egna böcker. Kerstin Ekman har också en
inspirerande förmåga att sätta in blommorna och djuren i en vidare kulturell ram. Och självklart
inspireras jag av diktare som Harry Martinson och Tomas Tranströmer och avundas deras koncisa
bilder. Även Karlfeldt läser jag gärna, för rimmens skull och de konkreta iakttagelserna av hur
människor brukade jorden och vilka fåglar som trivdes i det sena 1800-talets Dalarna (jo, det är
nog ett udda sätt att läsa poesi).
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Med tanke på all uppmärksamhet som ägnas Augustprisets fackboksklass och de väldigt
besökarskarorna på Bok & Bibliotek verkar det inte vara någon fara på färde. Påfyllningen av
både författare och läsare förefaller god. Hur det går för bokhandeln är en annan sak.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
"Doktor Glas" hade jag gärna skrivit. Eller "Trollvinter" av Tove Jansson.

Maj
Kristin Dahl
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Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
I början av 1960-talet lämnade jag min barndomsstad Katrineholm för att utbilda mig vid
Grafiska institutet i Stockholm. Och här blev jag kvar, för då som nu var det här de flesta
bokförlagsjobben finns. I ett tiotal år arbetade jag som bildredaktör med kunskapsböcker och
läromedel. Därefter gick jag Journalisthögskolan, och började sedan som redaktör på tidskriften
Forskning och Framsteg. Där skrev och redigerade jag artiklar om allt mellan himmel och jord:
kvasarer, immunförsvaret, väderprognoser, betong, teater, matematik osv.
Vad utmärker dina böcker?
De berättar enkelt och begripligt om svåra saker. Här nedan några meningar ur den festskrift
som utgavs i samband med att jag - tillsammans med Torgny Lindgren och ett antal utländska
forskare - promoverades till hedersdoktor i Umeå år 2000:
"Kristin Dahl har haft djärvheten och modet att skriva böcker om matematik utan att själv vara
matematiker. Det är bara att konstatera att hon lyckats utomordentligt väl med uppgiften att
göra matematik begriplig för alla."
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
"Den fantastiska matematiken". Den kom ut 1991 och har sedan tryckts om minst fem gånger,
senast uppdaterad år 2002. Med den boken ändrades inriktningen på hela mitt yrkesliv. Jag blev i
ett slag matteförfattaren som reste runt och föreläste om roliga infallsvinklar på matematikämnet
- till exempel att det finns matematiska mönster i en ananas och i kottar.
Boken var en kolossal utmaning att skriva, som att bestiga Mount Everest. Förarbetet tog fem år
av research, matematikstudier och intervjuer med matematiker. Några mötte mig med stor
misstänksamhet, ibland avoghet: "Visst får du intervjua mig, men du ska inte tro att du förstår
någonting." Men för mig var det ytterst angeläget att skriva den här boken; jag hade äntligen
förstått hur utomordentligt intressant matematiken är, så fantasifull, föränderlig - och livsviktig.
Varför skriver du sakprosa?
Jag kan inte annat. En enda gång prövade jag att skriva ett av de fria uppsatsämnena när jag
gick i skolan. Resultatet var förödande för betyget. Så efter det valde jag bara säkra kort, som

"Religiösa motiv i profan diktning" (min studentuppsats och enda rubriken som jag kommer
ihåg).
Vad skriver du på just nu?
Just nu befinner jag mig i idé- och researchstadiet till två böcker. Och det är mycket roligare än
att skriva. Jag tycker faktiskt inte alls om själva skrivandet. Det är svårt, knaggligt och trist. Jag
behöver en kolossal startsträcka innan jag kommer till skott.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag har inga vanliga arbetsdagar numera. Jag prioriterar barnbarnen, fem stycken mellan fyra
och tolv år. Det är nu de är små! Jag läser in fakta och gör research i pauserna när det finns lite
sammanhängande tid, och jag har ingen deadline.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
George Gamow, om var en världsberömd kärnfysiker och astronom, skrev flera böcker om Big
Bang under 1900-talet. När jag gick i gymnasiet läste jag hans "Universums skapelse" och blev
alldeles tagen, både av sättet han skrev på och av själva budskapet om materien som fanns
samlad i en jätteklump, som i en tryckkokare, och som exploderade och slungades åt alla håll.
När jag några år senare fick barn så hade vi berättelsen i denna bok som godnattsaga. Tänk att
kunna inspirera så!
En annan författare som inspirerar mig är Simon Singh, partikelfysiker och teveproducent vid
BBC:s vetenskapliga avdelning. Hans "Fermats gåta" handlar om Fermats stora sats, som är
oupplösligt förenad med matematikens historia och utveckling. Beviset av satsen är ett av
matematikens stora ögonblick. Simon Singh beskriver den långa vägen fram till detta bevis. Han
inför matematiska begrepp så långt det går utan att ta till ett komplicerat matematiskt språk.
Och på ett avundsvärt naturligt sätt lyfter han fram människorna bakom matematiken, som
Leonhard Euler, David Hilbert, Emmy Noether, Alan Turing. Inte många har hört talas om dem.
Ändå är de matematikens motsvarigheter till personer som Tolstoj, Beethoven, Picasso och
Darwin.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Med ett eget Augustpris har väl statusen ökat, och böcker om vissa ämnen får ju ofta genomslag,
exempelvis maffian, historia, kropp och hälsa. Men naturvetenskap och matematik... då kan man
inte räkna med att bli recenserad ens en gång. Och barnfaktaböckerna brukar begravas i en
"massgrav".
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Rosario är död av Majgull Axelsson. En dokumentärroman, en ögonöppnare. Med ett rikt och
levande språk gör Majgull Axelsson verkligheten synlig.

April:
Dick Harrison

Foto: Idha Lindhag
Vad utmärker dina böcker?
Jag hoppas att de är lättbegripliga, intresseväckande och att läsaren känner att hon eller han kan
leva sig in i den epok som skildras. Jag försöker skapa distans till nutiden genom att skildra
fjärran tider och mana fram situationer och beteenden som är annorlunda i förhållande till
nutiden.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Min trilogi om slaveriets historia ("Slaveri - en världshistoria om ofrihet", Historiska Media, 20062008). Jag lade ned flera år på att skriva en världshistoria underifrån, sedd ur slavarnas

perspektiv. Mig veterligen har ingen gjort detta tidigare.
Varför skriver du sakprosa?
När jag ägnar mig åt sakprosa strävar jag efter att skriva historisk litteratur så att den
bakomliggande forskningen blir begriplig och tillgänglig för gemene man. Det handlar om att
kombinera vetenskap och folkbildning, varvid man inte får pruta på de grundläggande
vetenskapliga kraven men heller inte får skriva för blott den egna kretsen. När jag skriver
skönlitteratur - jag har hunnit med tre historiska romaner - har jag istället ansträngt mig för att
experimentera med genrerna. Vad händer om man försöker skriva en uppväxtroman, en
äventyrsberättelse eller en kriminalroman på en äldre tids egna premisser, med dåtida ideal och
normer i centrum?
Vad skriver du på just nu?
Jag håller på att slutföra arbetet på romanen "Illdåd", som ges ut på Ordfront om några
månader. Dessutom kommer min bok "En medeltida storstad" (sakprosa) ut på Norstedts nu i
dagarna.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag vaknar ca 05.30, gör mig i ordning och bloggar på Svenska Dagbladets "Historieblogg" innan
det är dags för frukost. Sedan regleras arbetsdagen av de jobb som jag måste utföra, antingen
för att de ingår i min professur vid Lunds universitet eller för att jag har lovat att föreläsa
externt, recensera böcker eller resa till orter där jag skall delta i konferenser, bokmässor eller
liknande. På de timmar som blir över skriver jag. Ofta sker skrivandet på resor. Vid 18-tiden äter
jag middag med min hustru Katarina, som också är författare. Sedan brukar vi avsluta dagen
med att titta på film (vi har ett omfattande dvd-bibliotek). Om vi har tid sätter vi gärna av en
timme, antingen mitt på dagen eller på kvällen, till en promenad.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag har flera inspirationskällor. Skönlitterärt inspireras jag av de goda, stora berättarna - Dumas,
Dickens med flera, och i synnerhet Eyvind Johnson. Men jag inspireras även av betydligt äldre
litteratur, till exempel tidigmedeltida krönikörer som Paulus Diaconus och Gregorius av Tours. Det
som fascinerar och inspirerar mig är i första hand berättartekniken, levandegörandet av
människor och scenarier.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Den är alldeles för svag. Allt mindre recenseras i dags- och kvällspress och i tidskrifter.
Upplagesiffrorna är överlag bisarrt låga. Dessutom slarvas det mycket med produktionen av
sakprosa. Redaktörer, bildredaktörer med flera lägger ned alldeles för lite tid på att förbättra
manus.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Ja, många. Jag önskar innerligt att jag hade kunnat skriva den typen av klassiska romaner som
lever i generationer - som "De tre musketörerna", "Greven av Monte Cristo", "Ivanhoe", "Lysande
utsikter" och "Sagan om ringen".

Mars:
Lotta Hellman

Foto: Theresia J Köhlin
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag skulle beskriva mig som en berättare i text, film och prat. Utbildad dramapedagog, journalist
och TV-producent. Driver ett litet produktionsbolag, Hellman Media AB. Tror på växelbruk. Är mor
till ett femtonal böcker, ett antal fina dokumentärer samt två vackra söner.
Vad utmärker dina böcker?
Ett direkt tilltal för en målgrupp som jag tror mig känna. Min ambition är att berätta så det berör
och lär(föga unikt, men ett hållbart förhållningssätt).
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Min första bok, "Vägledaren". Jag hade skrivit en svidande, kritisk recension av böcker om
ledarskap och gruppdynamik. "Skriv nåt själv då!", tyckte förlaget provokativt och jag fick stora
skälvan. Jag visste mycket väl hur jag ville att den INTE skulle bli, men kunde jag leva upp till
mina egna förväntningar? Det gick bra, den blev bra, omtyckt och såld i tiotusentals ex, en
"bibel" inom studieförbundsvärlden som fortfarande efter 20 år säljer. Och i arbetet med
"Vägledaren" träffade jag mina barns far. Det var han som illustrerade boken. Så visst har den
betytt mest!
Varför skriver du sakprosa?
Det är journalisten i mig som får mig att tro att det är det enda jag kan. Men i mig finns också en
dramaturg som viskar nåt annat...
Vad skriver du på just nu?
Med tanke på min vurm för växelbruk, så kan man säga att den jorden ligger i träda just nu,
alltmedan grödorna gror på filmsidan (senast en film om Guillou för K-special, SVT). Fascinerande
att följa en författare under ett år. Det väckte en ny insikt och gav mig faktiskt en ny romanidé!
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Den ena dagen är aldrig den andra lik. Men i en skrivprocess är jag ganska idog, med tydliga mål
för var dag. Gärna avbrott för fysisk träning, men i övrigt fjättrad vid stolen och datorn mellan kl
9 och 17.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag är svag för kvinnliga författare som Yrsa Stenius och Åsa Moberg. De som på djupet, ärligt,
vågar söka och blottlägga det allmängiltiga i det privata.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Som recensent för Leva PS! så finner jag läget gott. Många bra böcker om psykologi och
personlig utveckling har landat på mitt bord.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Jag hade gärna skrivit Sara Kadefors "Fågelbovägen 32" som nu blir film. Sneglar också
beundrande på Karin Alvtegens "Svek".

Februari:
Anders Sundelin

Foto: Nina Grahn
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
- Rutinerad reporter, författardebut 1982. Fortfarande nyfiken.

Vad utmärker dina böcker?
- Leif GW Persson skrev om min senaste bok, "Den Magiska Cirkeln": "Sundelin både tänker och
skriver väl, dessutom på ett underhållande sätt." Jag skulle inte ha kunnat säga det bättre själv.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
- "När knarket kom till stan" (1987). Därför att jag lyckades genomföra den, mot alla odds. Utan
den hade det kanske inte blivit så mycket mer.
Varför skriver du sakprosa?
- Kan inte annat.
Vad skriver du på just nu?
- Ingenting. Har just avslutat "Särlingar".
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
- När jag skriver: Fastkedjad vid skrivbordet från tidig morgon fram till dagens första whisky.
Ännu hellre: I mikrofilmssalen på Kungliga biblioteket, över akt vid Falu tingsrätt och dylikt.
Stundtals: I soffan, vid köksbordet, i besöksrummet med ännu ett intervjuoffer. Gärna: I
katedern.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
- Hanna Krall, Anton Tjechov, William Faulkner, Jimmy Breslin, August Strindberg, Claes
Hylinger, Alice Munro, Carol Shields, Andre Dubus, Dag Solstad, Lars Gustafsson och många fler.
De skriver med känsla för människor, sak och stil.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
- Det ges ut många böcker, flera säljer, förlagen är intresserade. Verkar bra.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
- Peter Englunds "Poltava". För att han skrev den med mod och skördade sådan framgång. Då
hade jag varit ekonomiskt oberoende ett bra tag.

Januari:
Dan Josefsson

Foto: Mia Carlsson
Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?
Jag har varit journalist i 20 år, och innan dess arbetade jag som mentalskötare. Som anställd på
tidskriften ETC skrev jag utrikesreportage och bedrev undersökande journalistik, bland annat
riktad mot medierna. Jag har även gjort dokumentärfilmer för SVT och arbetat som
nyhetsreporter på Rapport. Numera skriver jag böcker, frilansar för Aftonbladets kultursida och
föreläser. De senaste fyra åren har jag skrivit två böcker baserade på anknytningsteorin
tillsammans med psykologen och psykoterapeuten Egil Linge. De heter Hemligheten: Från
ögonkast till varaktig relation (2008) och Den mörka hemligheten (2011).

Vad utmärker dina böcker?
Det är viktigt för mig att skilja mellan god pedagogik och förenkling. Jag vill förklara komplexa
ting på ett begripligt sätt utan allt för stora förenklingar. Överförenklingar ser jag som en produkt
av ett pedagogiskt misslyckande.
Jag vill också att mina böcker ska vara så spännande att läsaren inte kan låta bli att läsa vidare
ända till slutet. Mina långa reportage är skrivna med samma ambition. Det har alltid varit viktigt
för mig att läsaren inte ska kunna lägga ifrån sig tidningen. För att lyckas med detta krävs
inlevelseförmåga.
Min första bok hette Nyckeln till din egen hemsida på Internet och kom ut 1996. En recensent
skrev att "författaren har ett sjätte sinne för läsarens behov" och det blev jag smickrad av.
Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?
Den mörka hemligheten. Den handlar om hur olika typer av svåra upplevelser i barndomen och
från uppväxten kan skapa djupa känslomässiga spår som ibland hindrar oss från att leva det liv vi
önskar. Utgångspunkten är modern anknytnings- och traumaforskning. När jag började arbeta
med boken trodde jag att jag befann mig långt från ämnet rent personligen, men förstod snart
att det inte var så.
Varför skriver du sakprosa?
Jag har alltid gillat att lära mig nya saker, och att förklara det jag lärt mig för andra. Skälet till att
jag gjorde exempelvis en dokumentär om pensionsreformen var att jag inte hade en aning om
hur det där fungerade men gärna ville ta reda på det.
Böckerna om anknytningsteori är inga undantag. Det finns just nu ingenting som jag tycker är
mer spännande än anknytningsforskning och efter två böcker kan jag ämnet bättre än de flesta.
Vad skriver du på just nu?
Jag har två nya böcker på gång men pratar ogärna om dem innan de är klara.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Jag och min sambo turas om att lämna och hämta våra två barn på dagis. Efter eventuell
lämning tar jag tunnelbanan in till Södermalm och sätter mig och skriver på ett café. Att omges
av okända människor har en effektivitetshöjande effekt på mig, samtidigt som främlingar inte
lockar till ett socialt umgänge som jag inte alltid har tid med. De dagar jag inte hämtar barnen
brukar jag jogga eller styrketräna på eftermiddagen.
Vilka författare inspirerar dig och varför?
Jag gillar Nina Björk, Lena Andersson och Kajsa Ekis Ekman. De förenas av en intellektuell
hederlighet och ett mod som genomsyrar allt de skriver.
Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?
Det är roligt att debattböckerna kommit tillbaka och ibland får stort genomslag.
Finns det någon bok (skriven av någon annan) som du gärna hade varit författare till?
Jag är bäst på att skriva mina egna böcker, men Kajsa Ekis Ekmans Varat och varan :
prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan (Leopard 2010) och Mikael Nybergs
Det stora tågrånet (Karneval 2011) är spännande läsning.

