
Vill du läsa mer om boken eller författaren? Besök 
www.bookmarkforlag.se. Där hittar du alla våra läsguider.

Vattnets sötma är en berättelse om trauman och vad de gör med 
oss, om mod och avsaknaden av mod, men också om det okuvliga 
hoppet om en bättre framtid. Framför allt är det en bok om frihet 
och längtan. 

Vad väcker boken för tankar hos dig? Här kommer förslag på dis-
kussionsfrågor, perfekta till bokcirkeln.   

Varför tror du att författaren valde att döpa boken till Vattnets sötma (The Sweetness of 
Water)?

Alla karaktärer i boken drömmer på ett eller annat sätt om frihet. Vad är frihet för Prentiss 
och Landry, för George, Isabel och för Caleb? Vad har deras drömmar gemensamt och hur 
skiljer de sig åt?

George och Isabel bemöter Prentiss och Landry som jämlikar vilket chockar och irriterar 
den övriga befolkningen i Old Ox. Varför skiljer sig George och Isabels människosyn från 
de andras, tror du?

Hur skulle du beskriva relationen mellan George och Isabel? Hur utvecklas den under 
romanens gång?

Modern är en central person i Prentiss och Landrys liv och de vill inte släppa hoppet om 
att en dag hitta henne. Vad betyder hon för Prentiss och Landry, tror du?

Bokens manliga huvudpersoner – Prentiss, Landry, George och Caleb – förhåller sig till 
manlighet och maskulinitet på ganska skilda vis. På vilka sätt agerar de inom, och utan-
för, könsnormernas ramar? Hur påverkas de av tidens och omgivningens idéer?

Vilka karaktärer ser du som starka och vilka som svaga? Hur förhåller sig deras styrka/
svaghet till hur mycket eller lite makt och inflytande de har i samhället?

Begreppen white savior complex eller white saviorism syftar till att problematisera hur 
vita gärna tar på sig rollen som ”räddare i nöden” så att icke-vita reduceras till passiva och 
hjälplösa objekt, oförmögna att ta hand om sig själva. Hur tycker du att boken ställer sig 
i förhållande till white saviorism? Porträtterar den, ifrågasätter den eller förstärker den 
dessa stereotyper?

På vilka sätt knyter boken an till vår tid och vad är det som gör den så angelägen idag?
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Vattnets sötma utspelar sig i den fiktiva staden Old Ox i syd östra 
USA. Året är 1865, strax efter det amerikanska inbördeskrigets slut.

De vita sydstatsbönderna har förlorat kriget och tvingats frige sina 
slavar. Detta sår ett hat bland de som anser sig ha blivit av med sin 
egendom, samtidigt som de frigivna ställs utan tak över huvudet, 
utan arbete och mat för dagen. 

nathan harris bestämde sig för att skri-
va Vattnets sötma för att han saknade berättelser 
från den allra första tiden efter frigivningen.

”Jag älskar böcker om inbördeskriget”, säger 
han i en intervju med Oprah Winfrey, ”men 
jag tror att om man ska skriva en roman be-
höver man ha en ny synvinkel. Man måste ge 
läsarna något som de inte har upplevt tidigare.” 

Boken utnämndes till en omedelbar klassiker 
av Wall Street Journal och har rekommen-
derats av både Oprah Winfrey och Barack 
Obama. Innan Nathan Harris ens hunnit fyl-
la trettio år hade hans debutroman mottagit 
närmare ett tiotal prestigefyllda utmärkelser.

när boken tar sin början har närmare 
fyra miljoner slavar just frigetts i sydstaterna. 
Nordstaterna har gått vinnande ur det fyra år 
långa kriget vilket resulterat i att de vita syd-
statsbönderna tvingats frige sina slavar. Detta 
skapade ilska och hat bland de vita före detta 
slavägarna, samtidigt som de frigivna hänvisa-
des till gatorna – utan tak över huvudet, utan 
arbete och utan mat för dagen. Utan något 

annat alternativ än att tigga för sin överlev-
nad. Myndigheterna gjorde vissa försök att 
underlätta övergången från slav till fri, men 
många vita, särskilt i södern, vägrade accepte-
ra att deras före detta slavar skulle ha samma 
rättigheter som de själva.

fram till nu hade de svarta helt saknat egna 
rättigheter. De hade betraktats som egendom. 
De hade misshandlats, sålts och utnyttjats. 
Många hade behandlats sämre än djuren på 
gårdarna där de bott hela sina liv, och som 
villebråd om de rymde. De flesta hade ingen 
utbildning, något de nekats som ett effektivt 
led i förtrycket och för att stävja alla tankar 
på uppror. 

Friheten innebar för de flesta att de stod en-
samma utan några som helst resurser i ett 
samhälle där många hatade dem. Precis som 
bokens brödrapar, Prentiss och Landry, var 
det många som saknade anhöriga och som i 
jakten på ett nytt liv samtidigt sökte sina för-
lorade familjemedlemmar som sålts vidare. 

Många amerikaner har i dag inget annat val 
än att söka i slavkvitton och egendomsregister 
när de släktforskar.
 

slaveriet hade upphört men inte för-
trycket. Den utbredda rasismen levde vidare 
långt in i nästa sekel i form av ras lagar och 
segregation. Hundra år efter frigivningen, år 
1955, ledde detta till starten på medborgar-
rättsrörelsen med människorättskämpar som 
Rosa Parks och Martin Luther King i spetsen.

Men rasismen är fortfarande institutionalise-
rad i USA och kräver protester för att upp-
märksammas. Mordet på George Floyd våren 
2020 gav Black Lives Matter-rörelsen gehör 
över hela världen och genom böcker som Vatt-
nets sötma får vi nya perspektiv på slaveriets 
konsekvenser och efterdyningar i vår samtid. 

nathan harris vänder och vrider på frå-
gan om frihet – att få älska den man vill, vara 
den man vill och leva sitt liv som man vill – 
men i en tid långt innan vi hade begrepp som 
Black Lives Matter, feminism och HBTQ+. 
Med stort gehör för tidsandan lyfter han frå-
gor som är lika aktuella idag. Han lär oss om 
vikten av individens egna ansvar och styrkan 
i att våga agera av kärlek. Minnet av slaveriet 
må fortfarande löpa som ett sårigt ärr genom 
USA:s historia, men det gör också kampen 
och hoppet om ett bättre liv.

”Jag tror att empati är 
skälet till att vi läser.” 

– Nathan Harris

Nathan Harris i intervju med Oprah Winfrey.

En karta över 
den fiktiva sta-
den Old Ox.

Ett slavkvitto från 1853.

Män och kvinnor som just blivit frigivna, eller 
freedmen och freedwomen som de kallades.


