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Inger Brattström
Inger Brattström var blott 16 år när hon fick sin första bok Elsies svåra år antagen på förlaget Åhlén &
söner. Året var 1936. Honoraret var på 600 kronor. Förlaget lades ner men hon fick behålla sina
pengar och 1939 kom boken ut på B Wahlströms förlag. Sedan dess har hon skrivit mer än 80 böcker
och är fortfarande verksam. 2009, 70 år efter debuten, gavs den senaste boken ut, Flickan, Snömannen
och den vita slädhunden.
En bok för alla har givit ut två av hennes böcker, Jungfrurna 1987 och senast Selime utan skyddsnät
1997.
I Jungfrurna träffar vi under flera år olika jungfrur genom berättarjaget Åsa. I mycket delar hon sina
upplevelser med Inger under trettiotalets för familjen ekonomiskt svåra år. Föräldrarna vill hålla
barnen utanför de vuxnas trångmål och behåller sina jungfrur i det längsta för skenets skull, även om
ekonomin talar emot det. I slutet av 20-talet flyttade familjen från Gävle till Stockholm och senare till
Saltsjöbaden. Första jungfrun Anna flyttar med. Hon är då fjorton år. Genom Åsas gemenskap med de
olika jungfrurna och deras berättelser rämnar väggarna i den borgerliga familjen. Världen utanför
öppnar sig.
Den första boken om Åsa Före mörkläggningen kommer ut 1966. Den utspelar sig på Ornö
i Stockholms skärgård sommaren 1939. Åsa är då 19 år. För den boken får Inger Brattström Nils
Holgersson-plaketten 1967. 1982 mottar hon Astrid Lindgren-priset och 1987 får hon Österrikiska
statens barn- och ungdomspris för Slöjan, utgiven 1979. Under 70-talet gör Inger Brattström flera
resor till Indien. Slöjan som utspelar sig i Kashmir är en gripande berättelse om den nionde dottern –
Shefika – i en familj där fadern bestämmer över allt och alla.
Från Jungfrurna, som betecknats som ett äreminne över 30-talets hembiträden, till Selime utan
skyddsnät, som berättar om en pakistansk flicka och hennes familj som söker asyl i Sverige, har Inger
Brattström speglat utvecklingen i det svenska samhället.
I många år har Inger Brattström arbetat med facklig verksamhet inom författarorganisationerna med
olika förtroendeuppdrag. Hon har också varit en mycket efterfrågad författare i våra skolor.
Allt detta gör henne till en välförtjänt mottagare av årets Läsfrämjarpris från En bok för allas vänner.

