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Og alt skal være kærlighed Kristian Lundberg Hent PDF Forlaget skriver: Og alt skal være kærlighed er en
opfølger til Yarden, romanen hvor Lundberg beretter om sin sociale deroute fra et liv som feteret forfatter og
kritiker til et liv som timeansat løsarbejder på havnen i Malmø. Nu sidder han i en lejlighed med udsigt over
havnen og ransager sig selv og sit liv. Man følger forfatterens hudløse og ærlige skriveproces, hans tanker og
følelser omkring livet på bunden af samfundet og en kvinde han har elsket og fundet sammen med igen. Man
fornemmer hans ensomhed og hans tvivl på at han nogen sinde vil være i stand til at slutte fred med sin fortid.

Og hvordan kan man beskrive noget så overvældende og revolutionerende som kærligheden? 

«Vover man at sige at Kristian Lundberg er genial? Man skal tage sig i agt for overdreven ros, men faktum er
i hvert fald at få af nutidens forfatterskaber rører mig lige så dybt og fremstår lige så personlige og originale.»

- Svenska Dagbladet 

«Denne kærlighedshistorie ligner ikke mange andre, det skulle i så fald være middelalderlige historier om
syndefaldet, helvedesvandring og uudgrundelig nåde. Og alt skal være kærlighed er en trosbekendelse af den

slags som ikke flyder let over læberne men hviskes frem efter lang og smertefuld tvivl.»
- Dagens Nyheter        

Kristian Lundberg (f. 1966), svensk forfatter, litteraturkritiker og løsarbejder, debuterede i 1991 og har siden
udgivet mere end tyve bøger som spænder over så forskellige genrer som lyrik og kriminalromaner. Lundberg

har modtaget en lang række priser for sine romaner, bl.a. Aniarapriset, Sveriges Radio romanpris og
Litteraturpriset til Pär Lagerkvists minne. Og alt skal være kærlighed er en opfølger til Yarden, som udkom på

dansk 2014. Yarden har været opført som teaterstykke og er ved at blive filmatiseret.

«Lundbergs biografi minder om en countrysang, med alkoholisme, døde barndomsvenner og en masse tæsk.
Men til trods for moderne sprog og tematik tilhører Lundberg, med sin kredsen om begreber som skam og arv,

en meget ældre tradition. Forfatteren skildrer simpelthen soning for sine synder, ikke som en selvvalgt,
masochistisk leg, men som en skæbne han ikke kan undslippe. Og frelsen, antyder han, findes i kærligheden.
Man kan næppe forestille sig mere provokerende litteratur i vores tid ... Det er noget så sjældent som en

vigtig bog, som fortæller noget nyt om skam, synd og kærlighed. Eller i i hvert fald noget som ikke er blevet
sagt meget længe.»

- Dagens Næringsliv   

 

Forlaget skriver: Og alt skal være kærlighed er en opfølger til
Yarden, romanen hvor Lundberg beretter om sin sociale deroute fra

et liv som feteret forfatter og kritiker til et liv som timeansat
løsarbejder på havnen i Malmø. Nu sidder han i en lejlighed med
udsigt over havnen og ransager sig selv og sit liv. Man følger

forfatterens hudløse og ærlige skriveproces, hans tanker og følelser
omkring livet på bunden af samfundet og en kvinde han har elsket og
fundet sammen med igen. Man fornemmer hans ensomhed og hans
tvivl på at han nogen sinde vil være i stand til at slutte fred med sin
fortid. Og hvordan kan man beskrive noget så overvældende og

revolutionerende som kærligheden? 

«Vover man at sige at Kristian Lundberg er genial? Man skal tage sig
i agt for overdreven ros, men faktum er i hvert fald at få af nutidens
forfatterskaber rører mig lige så dybt og fremstår lige så personlige

og originale.»



- Svenska Dagbladet 

«Denne kærlighedshistorie ligner ikke mange andre, det skulle i så
fald være middelalderlige historier om syndefaldet, helvedesvandring

og uudgrundelig nåde. Og alt skal være kærlighed er en
trosbekendelse af den slags som ikke flyder let over læberne men

hviskes frem efter lang og smertefuld tvivl.»
- Dagens Nyheter        

Kristian Lundberg (f. 1966), svensk forfatter, litteraturkritiker og
løsarbejder, debuterede i 1991 og har siden udgivet mere end tyve

bøger som spænder over så forskellige genrer som lyrik og
kriminalromaner. Lundberg har modtaget en lang række priser for
sine romaner, bl.a. Aniarapriset, Sveriges Radio romanpris og

Litteraturpriset til Pär Lagerkvists minne. Og alt skal være kærlighed
er en opfølger til Yarden, som udkom på dansk 2014. Yarden har
været opført som teaterstykke og er ved at blive filmatiseret.

«Lundbergs biografi minder om en countrysang, med alkoholisme,
døde barndomsvenner og en masse tæsk. Men til trods for moderne
sprog og tematik tilhører Lundberg, med sin kredsen om begreber
som skam og arv, en meget ældre tradition. Forfatteren skildrer

simpelthen soning for sine synder, ikke som en selvvalgt,
masochistisk leg, men som en skæbne han ikke kan undslippe. Og
frelsen, antyder han, findes i kærligheden. Man kan næppe forestille

sig mere provokerende litteratur i vores tid ... Det er noget så
sjældent som en vigtig bog, som fortæller noget nyt om skam, synd
og kærlighed. Eller i i hvert fald noget som ikke er blevet sagt meget

længe.»
- Dagens Næringsliv   
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