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BOKORMEN Reportageböcker

I Marnas hemlighet 
skildrade hon e! ovanligt 
hotell i Gaza. Nu inleder 

Lo!a Schüllerqvist 
bokormen med tre tips.

 Av Jonas Eklöf

O!r"lömliga 
reportage

lotta schüllerqvist, tips 1
Gaza – en kärlekshistoria 
av catrin ormestad 
»En väldigt stark reportagebok med  
många infallsvinklar och nyanser.«

catrin ormestad
Pol Pots leende 
av peter fröberg idling 
»Därför att Pol Pots leende visar vad 

som går att göra med 
det litterära reportaget, 
hur det kan vara på 
samma gång strövande, 
grävande, stingande och 
svävande. Nyskapande.«

peter fröberg idling 
Utrota varenda jävel
av sven lindqvist 
Utan att vika med blicken tecknas kolo-
nialismen och rasismens gemensamma 
och fasansfulla geografi. Litterärt raffi-
nerat, stilistiskt hårt och klart som glas.

lotta schüllerqvist, tips 2
Fantasiön: ett reportage  
från Brasiliens hjärta 
av henrik brandão jönsson
»Otroligt fascinerande 
och spännande bok som 
berättar något som jag inte 
hade en aning om: idéerna 
bakom Brasilias tillkomst.«

henrik brandão jönsson
No, I’m from Borås 
av ola wong 
»En bok jag blev väldigt tagen 
av. Genom att använda sin 
egen släkthistoria tecknar han 
ett land som jag fortfarande har 
som kunskapsbakgrund varje 
gång jag hör något nytt om 
Kina.«

ola wong
Ofredsår 
av peter englund
»Det kan väl räknas som histo-
riskt reportage. Han får läsaren 
att känna sig på åskådarplats 
på slagfälten i Tyskland och Polen. En 
osentimental blick på ett blodigt förflu-
tet, bortom snömos om fornstora dar.«

peter englund
Rebellerna i Sverige 
av torbjörn säfve
»Den reportagebok som tidigast 
gjorde intryck på mig. Om en 
extrem vänstersekts uppgång och 

fall under radikalis-
mens sena 1960-tal. 
Jag tror att den  
vaccinerat mig för 
livet mot en viss typ av 
trosvisshet, för att inte 
säga fanatism.«

lotta schüllerqvist, tips 3
Leva på gränsen: berättelser  
från det nya Sydafrika 
av leif norrman
»En väldigt intressant bok av en fantas-
tisk berättare. Inledningen, om hur han 
som en 17- eller 18-årig sjöman kommer 
till Sydafrika för första gången, är 
väldigt stark.«

leif norrman
Känslor gräver inga gravar  
av vincent dahlbäck
»Jag imponerades av modet och naken-
heten i de frågor han ställer. Det är inte 
lätt att skildra elände, krig och död – 
situationer som nästan inte går att klä i 
ord – men han lyckas.«

vincent dahlbäck
Leva på gränsen: berättelser från 
det nya Sydafrika  
av leif norrman
»Jag har bott länge i 
Sydafrika och kände 
igen mig. Samtidigt 
fick jag så mycket mer. 
Han är underbar en 
skribent och förmedlar 
sina intryck av fotboll, 
politik och vardagsliv 
på ett mycket levande sätt.«

leif norrman, igen
Till jaguarernas land 
av nathan shachar 
»Därför att han är så oerhört 
kunnig och på ett spännande 
sätt kan vandra mellan 
ämnen och företeelser som 
formar Latinamerika och 
dess människor.«

w
läs sven lind- 
qvists tips på  

vilaser.se


