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En bit in på Doris Dahlins Till mamma på mors dag kommer tanken att jag
kanske inte borde recensera boken. Jag är man och hennes tredje roman
handlar ju om relationer mor och dotter. Jag läste dock vidare och kunde 330
sidor senare konstatera att jag hade fel - och rätt.
Det handlar om Reseda och Elisabet, kvinnor vars mamma i Resedas fall
lämnat jordelivet, medan Elisabets skröpliga moder lever på "hemmet" och
alltmer till dotterns fasa går in och ut i sig själv i ett töcken av minnen och
inte så lite verbal giftighet.
Och just minnen är viktiga i Dahlins roman, men det är långt ifrån trevliga
sådana som dominerar i skildringen av relationen mellan mor och dotter. Och
stundom tänker jag att författaren brett på rejält för att dramatiken inte ska
riskera flyta ut i ointresse, för framför allt manliga läsare. Kanske har jag fel,
det är hur som helst inget Bullerbyn hon berättar om.
Mamma är lik sin mamma, sjöng Siv Malmqvist. Städar, fejar och står i, och
ska också vara älskarinna när karl’n läst..., hur den nu gick. Den goda Sivan
sjöng inget om de outtalade kraven, förväntningarna och förmågan att skapa
dåligt samvete, eller tystnadens vapen visavi sitt barn. Det är sånt Doris
Dahlin skriver om i den efterlängtade nya romanen efter den hyllade
Skammens boning från 2007.
Hon gör det bra som helhet, med ett trots allt mångbottnat perspektiv där inte
minst klass får spela den roll den faktiskt har när människors beteenden synas
bakom det sken de flesta av och till är ganska bra på att upprätthålla.
Till mamma på mors dag är som sagt ingen slätkammad historia lämplig för en
stunds trivsam tillbakalutad läsning. Det är en roman som träffar solarplexus.
Den har perioder av ältande, men som ändå leder framåt. Framåt mot något
traumatiskt man förstår ytterst är orsaken till att Reseda, städerskans dotter,
försöker kontakta kvinnan som har egen psykologimottagning i Stockholm.
Kvinnan Elisabet är född i ett materiellt välbeställt hem, en plats där just
Resedas mamma städade.
Dahlin skildrar kvinnornas trauman och inre sår på ett säkert och trovärdigt
sätt, inte minst ambivalensen. Det handlar ju ändå om mamma.
Och i det sistnämnda kan vi väl alla, oavsett kön, känna igen oss.
Av Ingemar Nilsson
Publicerad 03 juni 2011 06:00
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Näsa för intolerans

KULTUR. Journalisten Niklas Orrenius har ett osvikligt väderkorn för intolerans

och främlingsfientlighet. Nu är han aktuell med en reportagebok.
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KULTUR. Världens första opera på skiva i stereo? Världens första opera skriven

direkt för tv? Svaret på båda frågorna: Operan Amahl och nattgästerna av Gian
Carlo Menutti.
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Mer Drömjobb på Lokus

"Grabben i graven"
redo för teaterscenen
KULTUR. Boken som blev film blir nu också musikal. Norrbottensteatern satsar

stort på Grabben i graven bredvid.
WEBB-TV. Teaterchefen om vårens repertoar

Greene tvåa på Nobellistan 1961
litteratur. Graham Greene ses av en del som
Nobelprishistoriens meste förlorare.

Allt fler litterära priser
litteratur. Antalet litterära priser har ökat kraftigt sedan 1980-talet, uppger
Sveriges Radios "Kulturnytt".

Costa-pris till Carol Ann Duffy
litteratur. Poeten Carol Ann Duffy tilldelas det
brittiska Costa-pris i poesiklassen för sin senaste
diktsamling The bees, skriver BBC.
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Webb-tv: Grabben i graven,
stand up tragedy och en ny katt

LULEÅ. Nytt år och ny repertoar. Hör teaterchefen Karin Enberg berätta om vad

Norrbottensteatern har att erbjuda i vårprogrammet för 2012.

Hockney-attack på Hirst:
förolämpar hantverkare
konst. Popkonstnären David Hockney går till attack
mot kollegan Damien Hirst.

Skådespelare delägare i
ljudboksförlag
litteratur. Skådespelarna Katarina Ewerlöf, Krister
Henriksson, Johan Rabaeus och Gerhard Hoberstorfer
är numera delägare i ett ljudboksförlag.

Hisham Matar till författarscen
litteratur. Libyske författaren Hisham Matar blir den som inleder internationella
författarscenens vårsäsong på Kulturhuset i Stockholm.

Sekundära primärval
Vad angår oss de amerikanska primärvalen? Det är ju bara ett spel inom och
mellan två högerpartier och i ett land i utförsbacke.

Bland bolsjeviker och
bondeförbundare
De som var tillverkade helt i trä kallades för
"bondeförbundare", de med järnmedar fick heta
"bolsjeviker". Sparkstöttingen får sina givna plats i
Norrbottens museums årsbok, som den här gången
handlar om kommunikationer.
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