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Pressmeddelande från Tundell Salmson audio, februari 2014 
 

Ny ljudbok av prisade Kristian Lundberg 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut ytterligare en bok av den omtalade och prisade författaren 
Kristian Lundberg. Det här är inte mitt land ges ut på cd och som mp3-fil.  
 
”Jag tycker att det börjar bli dags att samla sig till motstånd, komma in från förstäderna och återerövra 
människovärdet.” Så skriver Kristian Lundberg i förordet till sin bok Det här är inte mitt land. Mitt i livet 
har han insett att han inte längre kan hålla upp dikten som ett filter mellan sig själv och det samhälle 
som han lever i. Det är dags att ta bladet från munnen. 
 

Det här är inte mitt land är ett litterärt reportage som har samma känslomässiga styrka och ursinne 
över ett kapsejsat folkhem som Lundbergs stora genombrottsroman Yarden. Det är en anklagelseskrift 
mot det Sverige som har vänt de svagaste ryggen, där synen på människovärdet är på väg att 
erodera.  
 

Kristian Lundberg skriver om utsattheten hos asylsökande, misshandlade kvinnor, missbrukare och 
fattiga barn med en vrede som inte längre orkar vara sammanbiten. Det här är inte mitt land är en bok 
som vill förändra, som sätter foten i marken och säger att nu räcker det.  
 
– Det här är inte mitt land är en mycket stark berättelse om ett förändrat Sverige, om utsatthet och 
brist på solidaritet. Jag ser mycket fram emot att ge ut ännu en titel av den så uppmärksammade 
författaren Kristian Lundberg. Att det är en författaruppläsning ger dessutom extra kraft åt hans ord, 
säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 
Om Kristian Lundberg 
Poeten och författaren Kristian Lundberg debuterade 1991. Två av hans mest kända titlar är En 
hemstad och den självbiografiska Yarden. Yarden har även dramatiserats och framförts på Malmö 
Stadsteater och ska dessutom filmatiseras i år, med start i mars. 
 

Lundbergs författarskap har prisats flera gånger. Han har bland annat tilldelats Ivar Lo-Johanssons 
personliga pris, Svenska Akademiens Signe Ekblad-Eldh-pris, Sveriges Radios romanpris, Aniara-
priset och både Sydsvenska Dagbladets och Aftonbladets kulturpris. 
 

Läs mer: http://kristianlundberg.com 
 
Det här är inte mitt land släpps den 25 februari som mp3-fil och cd på Tundell Salmson audio. 
 

Författaruppläsning 
 

ISBN: cd: 978-91-87141-65-2 mp3-fil: 978-91-7607-001-7 
 

För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/b61.shtml eller kontakta vd 
Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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