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BOKLÖRDAG INGÅNG
Boklistan v. 45

USA valde en ny president i veckan. Och nu kommer
böckerna och ﬁlmerna om åtta långa år som få kommer
att sakna. Malena Rydell läser Curtis Sittenfelds roman
”American Wife”.

DN:s kritiker listar de bästa nya böckerna

O ENQUIST
1. P”ETT
ANNAT LIV”
NORSTEDTS FÖRLAG (1)

P O Enquist skriver mäktig självbiograﬁ. Vi får
följa hans långa och bitvis knaggliga väg från
västerbottniska Hjoggböle, en by som han kanske
egentligen aldrig lämnat.

ÖVERS. ANN-SOFI LJUNG-SVENSSON OCH PER SVENSSON
ALBERT BONNIERS FÖRLAG (NY)

Biograﬁ över den mytomspunna tyska terroristen.
Tät tidsskildring som blir alltmer gastkramande ju
närmare Ulrike Meinhofs självmord man kommer.

IBSEN
3. HENRIK
”PJÄSER I–II”

garden party
i Texas på 70-talet. Den 30-åriga
ungkarlen George W Bush hade
insett att det var dags att sluta dejta
servitriser och ro hem ett respektabelt äktenskapsparti. Den lika
gamla Laura Welch ägnade all kraft
åt sitt arbete som bibliotekarie i en
skola och struntade i män.
Hon var en Madame Bovary i
vardande och han var en plågad
Oidipus. A perfect match.
Han tuggade hamburgare med
öppen mun medan hon talade om
vikten av att lära alla barn att läsa.
Snart kom han in i hennes sovrum,
som var fullt av papier-machéﬁgurer av barnlitteraturhistoriens
hjältar och hänfördes.
Gardenpartyt har ägt rum och
var början på en het förälskelse som
skulle säkra dynastin Bushs fortlevnad på 2000-talet. Fortsättningen
är färglagd av Curtis Sittenfeld och
Oliver Stone i romanen ”American
Wife” (Random House) respektive
ﬁlmen ”W” (svensk premiär den 5
december).
DET VAR EN GÅNG ETT

ÖVERS. KLAS ÖSTERGREN
NORSTEDTS FÖRLAG (4)

I två pampiga volymer samlas tolv av Ibsens bästa
dramer – i fenomenal översättning av författaren
Klas Östergren.

FROSTENSON
4. KATARINA
”TAL OCH REGN”

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND (2)

Nya dikter som visar en annorlunda Katarina
Frostenson – roligare, lekfullare och mer avspänd
än tidigare.

AZAR
5. CHRISTIAN
”MAKTEN ÖVER KLIMATET”
ALBERT BONNIERS FÖRLAG (10)

Miljöforskaren Christian Azar skriver här en
nyanserad och hoppingivande bok som ändå inte
blundar för allvaret i klimathotet.

ANDERSSON
6. LARS
”LJUS FRÅN INGENSTANS”
ALBERT BONNIERS FÖRLAG (5)

Något som börjar som släktforskningsroman går över
i en bred episk skildring av en liten by i Värmland.

BUSH-HATARLITTERATUREN SLÄCKS nu

7.

ner. Med de här två verken inleds
nästa stadium. Den dramatiserande bearbetningen av åtta långa år.
Det är inte upplagt för storverk,
snarare för ett slags regressionsterapi. Hon skriver kvinnolivet och
han mandomsprovet. Men hon har
en mer spännande utgångspunkt
för sin parabel: hon älskar nämligen Laura Bush.
Alice Blackwell, som Sittenfelds
Laura Bush heter, är en bokslukande, välgörenhetsivrande askunge

ANDRZEJ TICHÝ
”FÄLT”

ALBERT BONNIERS FÖRLAG (7)

Stark och osentimental roman om två människor
som möts utanför en psykklinik i Malmö. Båda bär
spår av 1900-talets stora krigsförbrytelser.

K. ÖIJER
8. BRUNO
”SVART SOM SILVER”
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND (3)

Sveriges mest romantiska poet rör sig vackert och
tyngdlöst genom drömmar, minnen och fantasier.

MURAKAMI
9. HARUKI
”SPUTNIKÄLSKLING”
Skildring av en ung instabil kvinnas väg genom
världen. En roman som magiskt svävar mellan realism och scienceﬁction.

att läsa
en riktigt bra biograﬁ.
Det fanns en tid för inte så
länge sen när det var en föraktad
genre. Författarens liv – bakgrunden, tiden, känslorna, kärlekarna, nojorna, nöjena, åsikterna,
drivkrafterna – ansågs ovetenskapliga. Det var texten som
gällde och bara texten.
Långt in i dagskritiken
spelade den trista uppfattningen en dominerande roll.
Den hade sina skäl.
Man kan förstås inte
vulgärtolka dikter och

FÅ SAKER ÄR ROLIGARE ÄN

BJÖRK
10. NINA
”FRIA SJÄLAR”

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND (6)



Med hjälp av Victoria Benedictsson, John Locke och
John Stuart Mill undergräver Nina Björk den liberala
idén om att vi är fria att skapa oss själva.
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Curtis Sittenfeld

som röstar på demokraterna. Jag
ser ett kluvet ansikte framför mig
när jag läser: till hälften en botoxad
Laura Bush, till hälften en beige
småstadsmamma.
Kanske har litteraturen varit
min tro? frågar sig Alice. Hennes
man Charlie, president i USA, blev
pånyttfödd av kristen tro och det
räddade honom från alkoholismen
och paret från skilsmässa. Kanske
har ﬁktionen räddat mig? För vad
är väl ett narrativ om inte ett sätt
att sortera disparata händelser? Så
som man sorterar sina känslor.
illustration
av hur svårt det är att göra litteratur av de verkliga. Särskilt dem
som har något overkligt över sig.
Men även om det märks att Alice
inte är helt och hållet Sittenfelds
– hon rör sig ibland som en hämmad gäst i sin egen skapelse – så
vägs det upp av att Sittenfeld älskar
henne. Alice älskar också sin Charlie väldigt mycket och det är bevekelsegrunderna för denna kärlek
som Sittenfeld undersöker.
Flera gånger får Alice förnärmat
tänka högt till det amerikanska folket: ”Klandra inte mig... Allt jag gjorde var att gifta mig med honom. Det
var ni som gav honom makten.”
I en Salonartikel för fyra år sedan skrev Curtis Sittenfeld att
”AMERICAN WIFE” ÄR EN

Laura Bushs liv mest av allt liknade
en stor roman. Det är den hon har
skrivit nu. Den har Hollywoodska
proportioner. Målar i Barbie och
Ken-färger. Hela den amerikanska
kvinnans nutidshistoria ﬁnns inristad i Alice Blackwells dna.
Att Sittenfelds Laura heter Alice
är märkligt, för antagligen skulle
hon skrivit både friare och bättre
om hon hängett sig åt Laura, i stället för att som nu sitta och ändra
på vissa detaljer, men vara trogen
i andra: Charlie Blackwell är köttindustriarvtagare i stället för oljearvinge, hemstaten är Wisconsin
och inte Texas, men Alices liv är likt
Lauras styrt av sorgen över att hon
en gång körde ihjäl sin high school
sweetheart, och så vidare.
Sittenfeld väver inga glesa
trasmattor, hon skriver med hög
knuttäthet och vinner läsaren med
detaljrikedom och noggrannhet.
Men det är Lauras inre hon vill
åt. Varför förhåller hon sig då inte
lika frispelande som Joyce Carol
Oates i ”Blonde”, som aldrig påstår att hon diktar utifrån någon
annan är Norma Jeane/Marilyn
Monroe, och sedan sätter av och
diktar hejvilt?
SVARET ÄR, FÖRUTOM ATT Laura Bush

är vid liv och Norma Jeane en myt,
att Sittenfeld försöker sig på något
så dumdristigt som att skriva fram
en rent arketypisk kvinna. Lyssna
bara på titeln. Och se på omslaget,
en ﬂickdröm i guldbokstäver. Tanken haltar men romanen är underbar ändå.
Curtis Sittenfelds bästa gren är

Höstens biograﬁer. Två terrorister i centrum.

ÖVERS. VIBEKE EMOND
NORSTEDTS (NY)

Topplistan innehåller böcker utkomna efter den 1 augusti. Förra veckans placering
inom parentes. Listan röstas fram av DN-kritikerna Åsa Beckman, Jan Eklund,
Ingrid Elam, Anna Hallberg, Ola Larsmo, Lars Linder, Martina Lowden, Maria
Schottenius, Jonas Thente och Malin Ullgren. Tidigare listor och recensioner på
dn.se/bok.
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I huvudet på
the ﬁrst lady

DITFURTH
2. JUTTA
”ULRIKE MEINHOF”

romaner utifrån författarens
simpla biograﬁ. Men att helt
bortse från personliga drivkrafter
och privata överväganden är ett
lika stort misstag.
i det
de skriver. Och om de inte gör det
är de oftast inte värda att läsa.
Vilka aktuella titlar ska
man välja? Om litteraturhistorien: andra delen i Johan
Svedjedals mäktiga biograﬁ över Carl Jonas Love
Almqvist. Från samtiden:
amerikanen Steve Colls
djupdykning i Usama bin

MÄNNISKOR GER SIG TILL KÄNNA

Ladins märkliga familjehistoria.
Om närhistorien: tyskan Jutta
Ditfurths biograﬁ om en annan
terrorist, Ulrike Meinhof, ny på
veckans boklista.
Hoppas för övrigt att något
svenskt förlag översätter britten
Patrick Frenchs biograﬁ om V S
Naipaul. Den fördjupar bilden av
både människan
och verken.
Bär dessutom
årets coolaste titel:
”The world is what
it is”.
JAN EKLUND
Redaktör för Boklördag

