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Pressmeddelande från Tundell Salmson audio, februari 2014 
 

Yarden av Kristian Lundberg nu som e-bok! 
 

Nu ger Tundell Salmson audio ut Kristian Lundbergs omtalade Yarden som e-bok. ”Allt det jag 
berättar om är sant”, skriver Lundberg i sin berättelse om sin ofrånkomliga resa tillbaka dit där 
allting började. 
 

”Det är möjligt att mitt högmod fick mig på fall”. Så börjar den prisbelönte författaren Kristian Lundberg sin 
mycket raka och uppriktiga bok Yarden – en berättelse. När han förlorat sina uppdrag som skribent fångas 
han i en snara av växande skulder och inkassobrev och söker arbete på de mest skiftande platser. Till slut 
får han jobb i Malmö hamn på Yarden, bland uthyrningsföretagets timanställda med sämst arbetsvillkor. Ett 
arbete där man ständigt riskerar att förlora jobbet från en dag till en annan. Sakta blir återgången till det 
kroppsarbete som han höll på med i ungdomen en resa tillbaka till barndomen. Men berättelsen blir också 
en uppgörelse med det moderna arbetslivets villkor. 
 

– Den omvända klassresa Kristian Lundberg gjorde och berättar om på sitt fantastiska språk i Yarden är 
ingen nostalgitripp. Den är ett måste, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio. 
 

Sagt om Yarden: 
 

Anneli Jordahl, Helsingborgs Dagblad: ” ... naknare och mer drabbande är någonsin. Jämte Yarden 
framstår det mesta som skrivs på svenska som andefattigt: fake och koketteri.” 
 

Carl Erland Andersson, Göteborgs-Posten: ”Så här rakt på har han vad jag minns aldrig skrivit tidigare, 
och aldrig så poetiskt, så intensivt. Han söker tända ett ljus för godheten. Han återfinner sitt klasshat... ” 
Peter Viktorsson, Norrköpings Tidningar: ”Aldrig förr har läsaren kommit så nära Kristian Lundberg och 
det han har att berätta är varken vackert eller insmickrande... ” 
 

Michel Ekman, Svenska Dagbladet: ”... de mörka gestalterna där ute i snöslasket stannar kvar i läsarens 
minne.” 
 

Hanna Hallgren, Aftonbladet: ”På sin vackra, sorgsna och lyriska prosa skildrar Lundberg tillvarons 
skörhet: hur klassklättraren handlöst kan falla, för att med en smak av arvsynd återvända till den klass han 
en gång föddes in i. Där man ska vara. Där kroppen alltid värker.” 
 

Poeten och författaren Kristian Lundberg debuterade 1991. Den självbiografiska Yarden är en av hans 
mest kända titlar, liksom En hemstad. Yarden har blivit pjäs och ska dessutom filmatiseras i år. 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 
 

Yarden har nyligen släppts som e-bok på Tundell Salmson audio. ISBN: 978-91-87141-86-7  
För pressbilder och mer information se: www.tundellsalmsonaudio.se/b48.shtml eller kontakta vd Veronica 
Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38. 
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