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Timme noll av Lotta Lundberg 

 

I denna roman varvar Lotta Lundberg berättelser om tre olika kvinnor i varsin tid. 

Författaren Hedwig Lohmann upplever krigsslutet i Berlin 1945 och försöker både klara sig själv och hitta sin 

försvunna dotter. Insprängda i hennes berättelse finns också avsnitt ur boken hon håller på att skriva och brev till 

väninnan Katarina, som blivit nunna och kanske kan ta emot Hedwig i sitt kloster. 

Den unga flickan Ida lever på 80-talet med sin pappa, som är docent i Uppsala och kämpar för sina 

forskningsanslag. Hennes mamma är biståndsarbetare i Afrika och ingen av föräldrarna kan hjälpa Ida när hon 

tappar greppet om verkligheten. 

Psykologen Ingrid har stängt sin praktik 2004 och flyttat ut i skärgården till sin man som är präst och drabbats av 

svår MS. Hon är tyngd av ansvaret och känner att hon fått ge upp sitt eget liv för hans skull. 

Kvinnornas olika öden griper tag i läsaren och boken blir bara mer intressant när man börjar förstå sambanden 

mellan de tre huvudpersonerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mörkt vatten och Våld av Joyce Carol Oates 

 

   

 

Författaren nämns ofta som nobelpriskandidat och hon är mycket produktiv trots att hon också är 

universitetslärare. Sin produktivitet förklarar hon med att hon alltid haft stora lata katter, som lagt sig i hennes knä 

när hon satt sig vid skrivbordet, och vägrat flytta sig. Hon har skrivit ett antal tegelstensromaner, men jag föredrar 

hennes tunnare böcker, där hennes suveräna spåkbehandling visas upp och varje mening är bräddfylld av 

innehåll. 

”Mörkt vatten” är uppenbart inspirerad av Ted Kennedys bilolycka vid Chappaquiddick, då hans sekreterare Mary 

Jo Kopechne dog. Hon har blivit en fotnot i USA:s 1900-talshistoria, men i romanen är det den drygt tjugosexåriga 

romanfiguren Kelly Kelleher som är huvudpersonen. Vi får följa hennes tankar under de sista timmarna av hennes 

liv, från det ögonblick då bilen kanar av vägen och till dess syret tar slut i luftfickan runt hennes huvud. Kelly är en 

flicka som alltid försökt leva upp till omgivningens förväntningar på henne, föräldrarnas, väninnornas och inte 

minst männens. Balansgången mellan de ofta motstridiga kraven har inte varit lätt, men Kelly har gjort sitt bästa. 

Som en underström till hennes troskyldiga tankar anar man hela tidens Oates kritiska syn på det samhälle som 

värderar bilföraren, den kände senatorn, på ett helt annat sätt än den unga flickan han tagit med på en biltur 

värderas. 

Även i romanen ”Våld – en historia om kärlek” lyckas författaren på drygt 150 sidor berätta en gastkramande 

historia om grymhet, klasskillnader, kvinnors utsatthet och bristerna i det amerikanska rättsväsendet. Miljön är 

som så ofta hos Oates hämtad från hennes egna barndomstrakter i de glesbefolkade delarna av staten New 

York. Ett citat från bokens början sammanfattar ganska bra det tema som Oates ofta behandlar: ”Att fatta ett sånt 

beslut tar en bråkdels sekund av ett helt liv och sen är livet förändrat för alltid.” Teena Maguire heter kvinnan som 

blir utsatt för en gruppvåldtäkt efter ett sådant snabbt beslut om att ta en genväg hem. Detta förändrar livet för 

både henne självoch hennes tolvåriga dotter. Händelsen får också stor betydelse för John Droomor, en polisman 

som tycker om rättvisa och är beredd till mycket för att se till att rättvisa skipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kyssen av Merethe Lindström och De blå skorna m.fl.  noveller från Novellix av Linda Olsson 

  

2012 fick den norska författaren Merethe Lindström Nordiska rådets litteraturpris. På invigningen av Bokmässan 

samma år hörde jag henne läsa ur sin novell ”Kyssen” och blev helt fascinerad. Novellen skildrar en kvinna som 

har blivit av med sin katt, och därför kontaktar föreningen för omplacering av djur. Hon blir hänvisad till en adress 

där det finns en del omhändertagna katter. När hon kommer in i lägenheten och in i rummet med katterna känner 

hon igen sig, hon har varit där förr, för länge sedan. Hon var 16 år och blev kysst för första gången, i just detta 

rum. Kvinnan i lägenheten var lillasyster till killen som kysste henne, och hon stod i pyjamas och tittade på dem. 

Merethe Lindström skildrar på ett mästerligt sätt hur en plats kan locka fram ett nästan bortglömt minne som 

plötsligt åter får betydelse i ens liv. Författaren hade tidigare inte uppmärksammats i Sverige, men detta år 

översattes ett par av hennes böcker, bl. a. ”Kyssen” som kom ut i förlagsserien Novellix. 

Detta förlag ger ut noveller i ett behändigt format, perfekta att ha till hands i handväskan eller fickan och plocka 

fram vid behov! 

Ett annat litet fynd från Novellix är ”De blå skorna” av Linda Olsson. Berättaren åker till Paris för att ta hand om 

sin nyligen döde fars begravning och kvarlåtenskap. På faderns skrivbord står en gammal skokartong som 

innehåller ett par nätta ljusblå damskor. Skorna blir den ledtråd som leder huvudpersonen vidare i sökandet efter 

faderns verkliga identitet, hans livs hemlighet. 

Bortfall av Ingrid Hedström  

 

Ingrid Hedström, med bakgrund som utrikesjournalist, har tidigare skrivit sex utmärkta deckare om den belgiska 

undersökningsdomaren Martine Poirot. 

I sin senaste bok, Bortfall, har hon bytt miljö till sin barndoms Dalarna och introducerar en ny huvudperson, 

diplomaten Astrid Sammils. Hon har flyttat hem till släktgården efter en dramatisk incident i Bukarest, då hon 

överraskat sin man i en intim scen med Astrids chef. Astrid reagerar med att slita upp sitt vapen ur handväskan, 

sikta och för säkerhets skull trycka av fyra gånger. Konsekvensen blir förstås att hon måste lämna sitt jobb, 

åtminstone en tid. 

Boken börjar dock med en tillbakablick på en dramatisk händelse för 30 år sedan, då en trettonårig pojke, 

skolkamrat med Astrid, gick ut för att hämta ved i vedboden och försvann spårlöst.   

Liksom i den tidigare deckarserien väver författaren in verkliga händelser och mörka hemligheter hämtade från 

1900-talets historia eller vår egen samtid. 

Jag väntar med spänning på Måltavla, bok nr. 2 om Astrid Sammils! 


