
Boktips från Petra Ljungberg 
barnbibliotekarie på Stadsbiblioteket och 
bibliotekarie på Våxtorps bibliotek 
Fyra kvinnoporträtt  
Det här året har jag varit med i en bokcirkel. Alla deltagare har valt varsin bok som vi sedan alla har läst. 
Avslutningsvis träffades vi och diskuterade boken tillsammans, samtidigt som vi åt en sen söndagsfrukost, 
hemma hos den som valt boken. 

Vilka skilda val det blev och att läsa en bok som vi kanske aldrig valt själva var både spännande och berikande. 

Böckerna vi har läst år är: Claire Messud – Kvinnan på andra våningen, Maj-Gull Axelsson - Jag heter inte 
Miriam, Märta Tikkanen - Århundradets kärlekssaga och Kajsa Ingemarsson - Någonstans inom oss. Temat för 
årets diskussioner blev kvinnoporträtt. Det slumpade sig så, inget vi tänkt ut innan. Det blev en intressant 
extraknorr att jämföra de olika kvinnorna med varandra. De är så olika men samtidigt liknar de varandra i vissa 
avseenden. 

Att jag talar om böcker och läsning som något fantastiskt är inte så konstigt med tanke på mitt yrkesval men hur 
mycket jag än älskar att stiga in i andra världar, att t.ex. stiga in i bilen på morgonen för att åka till jobbet och 
lyssna (just nu är det den besvärliga båtresan, för Kristina och Karl-Oskar, över till Amerika) på en ljudbok. Men 
för mig blir ändå diskussionen av boken lite större än själva läsningen. Att det jag tänkt och trott plötsligt kan 
ändras, att jag får ett nytt perspektiv. Jag vurmar verkligen för bokdiskussionen och önskade att fler människor 
skulle diskutera gemensamma läsupplevelser. 

  

Kvinnan på andra våningen av Claire Messud 

  

 

Claire Messud, en amerikansk författare, skriver om den tysta kvinnan Nora som inte gör så mycket väsen av sig. 
En skötsam, ensamstående lågstadielärare som egentligen drömmer om att bli konstnär. Plikttroget sköter hon 
sina gamla föräldrar och ger avkall på mycket och detta framkallar en vrede hos henne över att all den omsorg 
hon ägnat åt andra människor inte gynnat henne själv på något vis. 

En dag kommer en ny elev till hennes klass som hon fattar starkt tycke för och snart är hon involverad i hela hans 
familj. Hon börjar leva sitt liv genom familjen och det är en stark beundran och ett starkt beroende som driver 
henne, även i denna relation blir hon den omhändertagande. 

Det är sorgligt och jag blir arg när jag läser. Hur kan hon sätta sig i alla möjliga situationer där andra bara utnyttjar 
henne? Samtidigt beskriver Messud Noras inre liv så trovärdigt att det inte på något vis känns orealistiskt att Nora 
tänker och handlar som hon gör. Jag tycker mycket om att det är en arg kvinna som upplever att hon har hamnat i 
en fälla därför hon bejakat de traditionellt kvinnliga egenskaperna.   
 



Någonstans inom oss av Kajsa Ingemarsson 

  

 

  

Rebecka tar livet av sig men i det dödliga fall mot asfalten hinner hon ångra sig. Finansexperten Rebecka är 
snobbig och har ett extremt kontrollbehov. Hon har haft en knepig barndom med en frånvarande far och en svag 
mor. Vad hade Rebecka och hennes sambo Mikael för relation till varandra egentligen och hur kan en människa 
med alla yttre förutsättningar besluta sig för att ta sitt liv? 

Rebecka handlar kallt i relationen med Mikael, allt det hon egentligen vill ha det vågar hon inte be om. Det 
intressanta spelet i många relationer blir tydligt i boken. Varför är det så svårt att vara rak och ärlig med det vi 
egentligen önskar och vill och varför sätter vi upp en fasad som gör att vi absolut inte får det vi önskar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jag heter inte Miriam av Maj-Gull Axelsson 

  

 

Miriam är på sitt sätt en tyst kvinna. Hon tror inte på att berätta sanningen. Men riktigt arg blir hon inte, hon tiger 
och tränger undan. Hon har upplevt det grymmaste en människa kan uppleva när hon satt i Ravensbrück. Av en 
tillfällighet tar hon en judisk flickas identitet då det värsta man kan vara i koncentrationslägret är rom. Inte så att 
lägervakterna behandlar dig sämre utan snarare de andra fångarna. När hon lämnat lägret och fått komma till 
Sverige fortsätter hon att leva med lögnen om sin identitet. Fördomarna mot romer är större än de mot judar. 
Lögnen lever hon med under större delen av sitt liv, ända till sin 85-års dag då en felsägning nystar upp historien 
om Miriams rätta identitet. Det är en mycket stark kvinna på sitt sätt och att det kan vara så svårt att avslöja 
sanningen känns också trovärdigt i berättelsen. Maj-Gull är en fantastisk författare. 

Vi får ohyggliga återblickar från lägret, barndomsminnen innan allt hände, bilder från 50-talets Sverige och nutid. 
Dofter, smaker, känslor, mardrömmar mm träder fram så tydligt för mig. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Århundradets kärlekssaga  av Märta Tikkanen 



  

 

  

Boken skildrar författarens äktenskap med den alkoholiserade maken. Hon är mamma till fyra små barn och 
skildrar relationen till dem så kärleksfullt. Hon är träffsäker med sina sanningar om mannens egoism. Märta är en 
stark kvinna på ett plan som kämpar utåt och skriver om kvinnliga orättvisor och tar kvinnans kamp i medier på 
70-talet. Hon tänker klart men hon stannar kvar hos maken. År efter år stannar hon kvar hos sin man trots otrohet 
och oengagemang från mannens sida. 

Tikkanen har en fantastisk förmåga att skildra relationen utifrån sitt perspektiv. Jag förstår när jag läser varför 
Märta stannar kvar trots behandlingen av henne. Jag tänker: Ja, det kunde varit precis vem som helst. Språket är 
så fantastiskt och boken kan vara det bästa jag någonsin läst. Trots att den är skriven i diktform så störs inte 
läsningen på något vis. Språket flyter och jag både skrattar och gråter under läsningens gång. Det finns inte ett 
onödigt ord. 

Mycket skiljer kvinnorna i det olika böckerna åt men några likheter finns. De allmänmänskliga, det igenkännande 
hos dem alla det som gör de skildrade personerna så levande. Och det tysta, allt det som de känner och tänker 
och vill som stannar kvar inom dem, som inte kommer till uttryck förrän det är försent eller nästan försent! 

 


