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Hur går den brittiska vardagen vidare i skuggan av Brexit?
Svenska Anna Bokedal aktuell med ny bok om livet i skotska Aberdeen

Med Brexit runt hörnet har mediabevakningen av Storbritannien fått ett alltmer politiskt och
Londoncentrerat fokus där det mänskliha perspektivet ibland faller bort. Här kommer Anna
Bokedals Kanske målar vi dörren blå som en efterlängtad mokraft. Utan politiska undertoner
skildrar Bokedal med ödmjukhet och humor ett av våra närmsta grannläder utifrån den vanliga
människans ögon, men ger samtidigt en bild av något större:
”Varje skoldag utvärderas varje barns insats under dagen med en grön, gul eller röd prick
i en bok. Gröna prickar ger extra tid för roliga timmen på fredag, medan röda prickar ger
avdrag. Klistermärken på tröjan får man när man gjort något extra bra, vilken dag som helst.
Det är alltså många sorters klistermärken som kanske ska tas bort från kläderna innan
den åker in i tvättmaskinen. Jag gnuggar på tröjan och inser plötsligt att det är det här som är
bonuskultur. ”
För tolv år sedan flyttade Anna, hennes man och deras fem barn flyttade från Göteborg
till Aberdeen som nu är deras hem. Här anses barnen inte kunna simma på grund av att
de gör svenska bentag, och den svenska cykeln anses trafikfarlig då den saknar handbroms.
Byråkratin strular, det är bly i vattenrören och skolmaten består till mestadels av chips
och choklad. Men trots allt detta utvecklar Anna och hennes familj en kärlek till det nya
hemlandet. Här, där allt är upp och ner, hittar de friheten att skapa både sina identiteter och
sitt eget hem. Fri från svenska smaknormer kan man måla sina fönster gula och dörren blå.
“I en tid som präglas av allt hårddragnare gränser och mindre förståelse för andra kulturer
känns det oerhört viktigt att få kunna ge ut böcker som Kanske vi målar dörren blå,” säger
Sofi Tegsveden Deveaux, förlagschef på lys. “Anna skildrar det lilla livet, med ödmjukhet
och humor, vilket dels ger perspektiv på det man själv tar för givet här i Sverige, och dels en
förståelse för de stora, abstrakta frågorna som präglar det samtida Storbritannien och Europa.”
___________________________________________________________________________
Anna Bokedal, ursprungligen från Göteborg, är lektor i svenska på Univeristy of Aberdeen,
skribent och fembarnsmamma. Hon flyttade till Skottland 2007, och har sedan 2009 skrivit
kåserier om sitt brittiska liv i Göteborgsposten.
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