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NY BOK
Kristian 
Lundberg
Det här är 
inte mitt land
Atlas

En dag för 
flera år 
sedan på 
ett möte på Yarden, bilter-
minalen i Malmö hamn, 
frågade en arbetskamrat 
till Kristian Lundberg efter 
bättre skyddskläder. Han 
fick inget svar och efter 
den dagen kom han inte 
tillbaka, han blev inte 
längre inringd av beman-
ningsföretaget han var 
anställd av. Han hade inte 
några rättigheter på sin ar-
betsplats för han var ju inte 
anställd där.

Det blev en erfarenhet 
som öppnade ögonen på 
Lundberg. Då insåg han att 

Sverige verkligen hade för-
ändrats på ett avgörande 
sätt. Vi hade fått en ny syn 
på människan, eller sna-
rare återgått till synen vi 
hade i statarsamhället med 
godsägare och statare.

Om den händelsen och vad 
som sker omkring oss 
skriver Lundberg nu i Det 
här är inte mitt land, där han 
samlat texter som tidigare 
publicerats i olika tidning-
ar de senaste två åren, men 
nu är om- och nyskrivna.

Lundberg reser genom 
landet och känner inte 
längre igen sig. Ett ideolo-
giskt systemskifte har ägt 
rum bakom ryggen på oss, 
skriver han, utan att vi va-
rit delaktiga i besluten.

Är det här mitt land, frågar 
han sig? Vanmakten han 
känner går som en röd tråd 
genom framställningen.

Han berättar om invand-
rare som behandlas som 
brottslingar på Migrations-
verkets förvarsanlägg-
ningar och om hur fokus 
i debatten har flyttats 
från klass till etnicitet och 
religion, vidare om den ut-
bredda barnfattigdomen 
i Malmö och om hur rätts-
lösa arbetare är idag.

Han redogör för den omfat-
tande kvinnomisshandeln 
och bristen på solidaritet, 
om glappet mellan stolta 
utfästelser och en krass 
verklighet och om hur 
den kollektiva klassresa 
som kunde ske tack vare 
folkbildningen numera re-
ducerats till en individuell 
klassresa. 

Sverige har blivit ett sam-
hälle för de starka där väl-
färd är lika med materiella 
tillgångar. 

I detta Sverige har även 
språket förvandlats, vi 
gömmer oss bakom ord för 
att slippa se verkligheten 
i vitögat. Så kallar Migra-
tionsverket en människa 
för en enhet, en grupp för 
en volym osv. Så förändras 
upplevelsen av verklighe-
ten med språket.

Det här är inte mitt land är 
en personlig motstånds-
skrift med vilken Lundberg 
skapar sin egen genre, den 
litterära debattboken, där 
han ger ett svidande ut-
tryck åt sin förtvivlan över 
sakernas tillstånd i Sverige 
och hävdar att det är hög 
tid att återerövra männis-
kovärdet.
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Landet som inte 
går att känna igen

Kristian Lundberg reser Sverige runt och finner ett nytt land, ett ideologiskt systemskifte. Foto: Jessica segerberg

Nu finns Strindberg på meänkieli
LittERAtuR. Som ett led i 
projektet att göra Strind-
berg tillgänglig på offici-
ella minoritetsspråk i Sve-
rige kommer Ett drömspel 
nu ut på meänkieli. Över-
sättningen är gjord av 
Mona Mörtlund som själv 
är uppvuxen i Pajala. 
Boken inleds med ett 
nyskrivet förord av förfat-
taren Katarina Kieri, med 
rötter i Tornedalen.

– Att man översätter till 
ett språk ger status, sär-
skilt ett språk som varit så 
osynligt som meänkieli. 
När jag började skolan i 
Luleå på 70-talet var det 
till exempel ingen som 
tänkte på att vi med rötter 
i Tornedalen skulle ha 
hemspråksundervisning 
fastän de riksfinska 
barnen fick det. Så osyn-
ligt var mina föräldrars 
språk, säger Katarina 
Kieri, som skrivit ett 
förord.

Bokförlaget Podium ger 
ut fyra översättningar av 
Strindberg till officiella 

minoritetsspråk. Över-
sättningen av Ett drömspel 
till nordsamiska kom till 
bokmässan i Göteborg i 
september 2013 och över-
sättningar till jiddisch 
och fem romska dialekter 
kommer nu i mars 2014.

På lördag släpps över-
sättningen av Ett drömspel 
på meänkieli under Norr-
skensfestivalen i Pajala.

Mona Mörtlund har 
översatt Strindbergs ”Ett 
drömspel”.
 Foto: bengt-Åke Persson

Peter englund ger ut historisk serie
Peter Englund fullbordar 
sitt hyllade projekt om 
första världskriget. Stri-
dens skönhet och sorg har 
byggts ut till fem böcker, 
varav den första ges ut i 
sommar.

Det är självklart ingen 
slump att förlaget Natur & 
Kultur publicerar den för-
sta delen i serien Stridens 
skönhet och sorg 1914 den 
28 juli. Samma datum 1914 
förklarade Österrike-Ung-
ern krig mot Serbien och 
inledde första världskriget.

Stridens skönhet och 

sorg, som gavs ut 2008, var 
en sorts experiment för 
historikern och akademi-
ledamoten Englund. I den 
beskrev han kriget via ett 
stort antal biografier, utan 
en övergripande berättelse.

När boken sedermera över-
sattes till 21 andra språk 
skrev Peter Englund till yt-
terligare personer och ma-
terial. Det är detta extrama-
terial som har fogats sam-
man med originalet; i den 
kommande utgåvan har 
antalet människoöden för-

dubblats till 40 personer.
Texterna delas nu upp 

kronologiskt 1914-1918 i 
fem böcker, som ges ut en 
om året fram till 2018.

”Denna bok började för 
sju år sedan som ett rent 
experiment och länge var 
jag osäker på om det alls 
skulle bli något av det. Nu 
i och med den kommande 
utgåvan ser jag det som att 
experimentet förs till sin 
fullbordan”, skriver Peter 
Englund i en kommentar 
till utgivningen. (TT)

Peter Englund.
 Foto: alexander MahMoud

Svensk gör Utøya-minnesmärke
KONSt. Den svenske konst-
nären Jonas Dahlberg ska 
göra minnesmärken i 
Norge för att hedra de 
som drabbades av terror-
attentaten på Utøya och i 
Oslo den 22 juli 2011. På 
torsdagen vann hans för-
slag Memory wound täv-
lingen om att få utforma 
monumenten.
Memory wound beskrivs 
som ett sår i naturen och 
består av två delar. Ett 
snitt kommer att göras på 
fastlandet mittemot 
Utøya och utgör det ena 
delen av minnesmärket. 

Den stenmassa som lyfts 
bort från ”såret” kommer 
att ställas upp i regerings-
kvarteren i Oslo och 
utgöra den andra delen.

Förutom natursåret 
och stenen kommer min-
nesmärkena att inklu-
dera namnen på de 77 per-
soner som miste livet i 
tragedin.

Jonas Dahlberg 
kommer också att få göra 
det tillfälliga minnes-
märke som ska uppföras i 
regeringskvartertet 
under ombyggnaden av 
Akersgata. (TT-NTB)

Jonas Dahlberg ska göra minnesmärken vid utøya och i 
Oslo. Foto: berit roald

Sven Wollter gör cabaret för hemlösa
tEAtER. Sven Wollter 
sätter upp en cabaret till 
förmån för Norrköpings 
hemlösa. 

Efter att ha sett ett 
nyhetsinslag om hemlösa 
i staden beslutade skåde-
spelaren att göra en 
insats. 

Den 2 mars kommer 

bland andra Christian 
Zell och Jesper Barkselius 
stå på scen tillsammans 
med Wollter på Stora tea-
tern i Norrköping.

Föreställningen görs 
ideellt och alla intäkter 
går till organisationen 
Hela människan i Norrkö-
ping. (TT)

Sven Wolter. Foto: sÖren andersson / tt
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