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Peter Johansson  Det kom 
ett pressmeddelande från 
konstnären Peter Johans-
son, uppväxt i Sälen. Han 
skall visa sin konst hos  
Galleri Andreas Larsson 
under Vasaloppet på sön-
dag. 

Det handlar om ett  
mobilt galleri. Andreas 
Larsson har som världens 
första galleri, satt på sig 
längdåkningsskidorna för 
att nå en ny publik.  Hans 
devis lyder: ”Med konsten 
i Sälen, för kroppen och 
själen!

Enligt pressbilden  
kommer han att flyga fram 
i spåren med typiska sym-
boler som förknippas med 
Dalarna. Humor förlänger 
livet även i skidspåren. Mer 
sånt om jag får be.

Ulf Lundén

oKryddstället

Galleri Andreas Larsson ger 
sig ut i Vasaloppsspåret. 

”
”Det värsta med 
krig är att de gör oss 
lika de folk vi be-
kämpar”
Aldous Huxley, 
(1894-1963), brit-
tisk författare.

Kristian Lundbergs 
nya bok tar itu med 
Sverige av i dag, ett 
girigare samhälle 
som författaren inte 
längre känner igen. 
Det är politisk dikt 
utan entydiga svar.

essä  Att bemanningsan-
ställningarna gör människ-
or absolut rättslösa och där-
med i en blink spränger den 
arbetsrätt det tog svensk ar-
betarrörelse ett par genera-
tioner att bygga upp genom 
avtal, kontrollinstanser, tå-
lamod istället för proletari-
atets diktatur. 

Och hur alldeles förskräck-
ligt detta systemskifte är. 
Den erfarenheten har Kris-
tian Lundberg från Yarden, 
lagret för importbilar i Mal-
mö hamn. Romanen har 
dramatiserats för Malmö 
stadsteater.

Han är uppväxt i Rosengård 
och har senare bott över he-
la Malmö. Han hade en vild 
ungdom men blev helnyk-
terist. Han har rört sig från 
syndikalism över katolsk 
och högkyrklig miljö i sö-
kandet efter ett radikalt kär-
leksbudskap och totalt skri-
vit trettio romaner, dikt-
samlingar, deckare på något 
färre år. Om sin uppväxt, 
vad som har skett med Mal-
mö, om det moderna ar-
betsliv han grymt prövat på 
och förfärats över. 

Det är ovanligt uppenbart 
att Kristian Lundberg skri-
ver för att han måste, det 
finns en frenetisk känslo-
laddning, ett repetitivt be-
svärjande drag som ideligen 
fäster våra blickar på mo-
dern vid sitt köksbord, där 
hon ständigt skriver brev till 
Olof Palme och andra om att 
hennes identitet stulits av 
någon som nu rör sig ute i 
staden. 

I sin paranoia försöker hon 
hålla ihop jaget med detta 
ständiga skrivande. Lund-
berg skriver mot ångest eller 
ur ångest och därför blir tex-
ten stark och identifikatio-
nen med utsatta människor 
särskilt trovärdig. I hans rö-
relse mellan ideologiska po-
sitioner tycks han nu när-
mat sig socialismen, mest 
apostroferad genom klarhe-

ten i Olof Palmes tal och 
vreden hos Mäster Palm. 

Vårens bok Det här är inte 
mitt land är en inventering 
av hans tidigare teman i re-
sonemangsform (essäsam-
ling om ordet inte vore så 
förbannat finkulturellt) 
men med en viss ideologisk 
enhetlighet. Avsnittet om 
flyktingförvaret i Åstorp 
börjar med en dikt om dik-
tarens möjlighet att alls ut-
trycka det våld vårt samhäl-
le utövar mot dessa redan 
slagna. 

Så försöker han göra det 
svåra. Han reser till Förva-
ret i Åstorp, finner ett fäng-
else där den som stör ord-
ningen kan låsas in, hör en 
tjänsteman tala om Förvar 
som ett annat tänk än fäng-
else men hittar ett fängelse. 

Alla dessa förskönande 
omskrivningar: minska vo-
lymen asylinvandrare när 
det som sker är att afghans-
ka ungdomar på flykt undan 
kriget låses in och tvingas 
bort. Han träffar Davood Is-
maielsadeh som anmält för 
polisen att han blivit spar-
kad, slagen, fått tummarna 
tryckta till värk flera veckor 
senare, fått smärta i handle-
derna av handfängsel. 

Det som sker är att polisut-
redningen kommer fram till 
att han ljuger. Ingen dom-
stol. Han anmäler polisen 
och polisen kommer fram 

till att han ljuger. Total 
rättslöshet, som på Yarden.

En vuxen förvarstagen får 
hållas skild från de andra 
förvarstagna, bland annat 
om det är nödvändigt för 
ordningen och säkerheten 
på förvaret. Du kan då pla-
ceras till exempel i ett låst 
rum eller på ett häkte. Infor-
mation till de förvarstagna 
från Migrationsverket. 

Generaldirektör Dan Eli-
asson vid invigningen av 
Förvaret: ”Ni i Örkelljunga 
har utfört små underverk 
varje dag i de lokalerna. Nu 
får ni nya möjligheter och ni 
är så värda det. De förvar-
stagna får världens bästa 
förvarsverksamhet, även 
om de kanske inte skulle 
vilja vara här.”  Våldet börjar 
i språket, i förtingligandet 
av människan, i de entusi-
astiskt uttalade byråkratfra-
serna.

Mot denna ondskans ut-
bredning ställer Lundberg 
solidaritetens exempel – 
hur femhundra svenskar for 
till spanska inbördeskriget 
och riskerade livet för an-
dra.  Hur Kain frågade Gud: 
Skall jag ta vara på min bro-
der? 

I Första Moseboks fjärde 
kapitel drivs ju Kain av av-
und sedan Gud tagit emot 
Abels offer men inte hans. 
Det hela slutar med histori-
ens mest berömda broder-
mord men Kain frågar Gud: 
Skall jag ta vara på min bro-
der? 

Hela denna passus hand-
lar om revansch och hämnd 
och utlevelsen av mörka 
känslor. Guds svar tycks bli 
Lagen. Det finns en lag som 
måste överordnas alla käns-
lor. Den lagen är solidarite-
ten. Att behandla andra som 
vi själva vill bli behandlade 
av dem.

Kristian Lundberg skriver 
kalejdoskopiskt och skriver 
om detta: hur lösa bilder 
förs samman och en helt ny 
bild framträder. Ibland blir 
det dunkelt och han liksom 
fastnar i sin besvärjande 
språkliga cirkelrörelse.

Ändå är Det här är inte 
mitt land tydlig, budskapet 
starkt och omtumlande. Po-
litisk dikt utan alldeles en-
tydiga svar men med en in-
levelse som tvingar oss ur 
likgiltighetens dödssynd. 
Eller rentav girighetens?

Tomas Löthman

Anklagelse-
skrift mot 
nygirigheten

Kristian Lundberg aktuell med ny bok. FOTO: OLA TORKELSSON / TT

”
Politisk dikt utan 
alldeles entydiga 
svar men med en in-
levelse som tvingar 
oss ur likgiltighe-
tens dödssynd.

Recension
Det här är inte mitt land 
av Kristian Lundberg 
Utgiven av Atlas förlag    


