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Silvi Avallone: Stål 
 

 

 

Författaren var 26 år när hon debuterade med romanen ”Stål”  som genast blev en 
succé i hemlandet Italien. 

Romanens huvudpersoner, Anna och Francesca, är 13 år och bästa vänner. De 
växer upp i stålverksstaden Piombino vid kusten i Toscana. Båda har problem med 
sina fäder. Francescas pappa övervakar henne hela tiden, när hon är på stranden 
med andra tonåringar kontrollerar han i kikare från balkongen att killarna inte är för 
närgångna. Annas pappa Arturo är opålitlig, sköter inte sitt jobb utan ägnar den 
mesta tiden åt spel och skumraskaffärer och försvinner ofta hemifrån en tid. Anna är 
duktig i skolan och vill studera vidare, påhejad av sin politiskt intresserade mamma 
Sandra, medan Francesca vill bli velina, en av de lättklädda unga tv-värdinnorna, och 
visa upp sin skönhet för en större publik än den som finns i grannskapet. 

Gemensamt med Sandra har flickorna drömmen om Elba, den lyxiga semesterön dit 
förmögna människor tar färjan från Piombinos hamn. Ön skymtar vid horisonten, 
nära, men ändå helt ouppnåelig för människorna på Via Stalingrado. 

 Mattia, kompis till Annas bror Alessio, saknar bostad efter ett avtjänat fängelsestraff 
och flyttar tillfälligt hem till sin vän. Hans närvaro får livet att ta en helt annan 
vändning för båda flickorna och deras familjer. 

  

 
 

 



Silvi Avallone: Marina Bellezza 
 

 

 

Avallones andra roman , Marina Bellezza, skildrar också människor som lever i 
skuggan av en fabrik i en tid av avindustrialisering och växande arbetslöshet. Den 
22-åriga Marina har vuxit upp med sin alltmer alkoholiserade mamma och illusionen 
om sin tjusiga pappa, som skickar henne vykort från spännande platser. I 
verkligheten är hans liv inte så glamoröst som han vill ge sken av. Marina tänker 
komma bort från sin bakgrund och skaffa sig framgång med hjälp av sin slående 
skönhet och sin fantastiska sångröst. Därför ställer hon upp i talangtävlingar i små 
landsortshålor med sikte på att få tävla i X-factor och bli tv-kändis. 

Marina hade som mycket ung ett förhållande med den något äldre grannpojken 
Andrea, son till den förre borgmästaren. Andrea har hela livet känt sig misslyckad 
och tyckt att föräldrarna bara jämför honom med brodern, som numera är forskare i 
USA. Själv har han hoppat av studierna och arbetar deltid på biblioteket, men när en 
önskan om att ta hand om sin farfars gård och bli mjölkbonde. Detta retar hans far 
som tycker att hans egen stora lycka var att komma bort från slitet på gården och 
utbilda sig till advokat. 

När Marina och Andrea möts igen blossar deras i grunden omöjliga kärlek upp på 
nytt och det omaka paret förlovar sig, trots att det för läsaren är mycket tydligt att 
deras respektive framtidsdrömmar är omöjliga att kombinera. 

I båda sina romaner skildrar Silvia Avallone unga människor som har små möjligheter 
att förverkliga ens de enklaste önskningar i dagens Italien. Hon gör det med en klar 
blick på verkligheten men samtidigt med stor empati. Man känner verkligen med 
hennes karaktärer, även om man tycker att de ofta gör helt fel val. 

Miljöerna i böckerna känns inte riktigt nutida, mera som Sverige på 50-60-talen, men 
ger antagligen en sann bild av livet i de bortglömda delarna av Italien, med nedslitna 
hyreskaserner, tydliga klasskillnader, outvecklade landsbygdsområden och 
traditionella könsroller. Och kanske finns Avallones trista bakgator fyllda av 
hopplöshet på många fler ställen i dagens Europa. 

  



Steffen Kverneland: Munch 
 
 

 
 
Steffen Kverneland må vara okänd i Sverige, men han är en av Norges mest 
framstående illustratörer och serieskapare. När han bestämde sig för att göra en 
tecknad biografi över Edvard Munch, där texten skulle bestå av autentiska citat från 
Munch själv och hans bekantskapskrets, trodde han att han skulle klara av projektet 
på ett år, men det tog åtta. Så har resultatet också blivit enastående. 

Edvard Munch själv och den tid och miljö han levde i, bohemkretsarna i Kristiania, 
Berlin och Paris under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, träder fram för 
oss i bild och text på ett mycket levande sätt. Munchs målningar finns förstås med 
och Kverneland tecknar den biografiska bakgrunden till dem. Texten är hämtad från 
brev, dagböcker och andra anteckningar av Munch själv eller de konstnärer och 
författare han umgicks med, inte minst August Strindberg och hans andra hustru, den 
österrikiska journalisten Frida Uhl. 

Munch skildras som en i grunden ensam och olycklig människa vars liv består av ett 
febrilt konstskapande och ett lika febrilt festande. Han förföljs av sina 
barndomsminnen: "Sjukdom och galenskap och död var de svarta änglar som stod 
vid min vagga, en för tidigt död mor – gav mig anlag för lungsot – en nervsvag far – 
till vanvett pietistiskt religiös – gav mig anlag för galenskap –". Samtidigt behåller han 
en varm kärlek till och flitig brevkontakt med sina överlevande familjemedlemmar, 
främst mostern och den yngsta systern. 

Flödet avbryts då och då av vanvördiga nutida kommentarer i text och bild, 
teckningar eller foton, av Kverneland och hans vän Lars Fiske. 

 


