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Yarden är en berättelse om oss, om vår tid här och nu.

”... de mörka gestalterna där ute i snöslasket 
stannar kvar i läsarens minne.” 

Michel Ekman, Svenska Dagbladet 

”Det är möjligt att mitt högmod fick mig på fall”, börjar för-
fattaren Kristian Lundberg sin mycket raka och uppriktiga 
berättelse om hur han åter tvingades söka sig till det kropps-
arbete som hans yrkesbana hade inletts med. Yarden är en 
berättelse som drabbar läsaren, den handlar om utsatthet 
och överlevnad, om arbetets villkor och om pengar – fram-
för allt avsaknad av dem.

Fångad i en snara av skulder tar Kristian Lundberg jobb 
på yarden i Malmö. Under sträng bevakning och utan 
trygghet flyttar han bilar för hundratjugofem kronor i 
timmen före skatt. Återgången till kroppsarbete inne-
bär också en resa tillbaka till barndomens utsatthet. 
Yarden är en vittnesskildring om ett modernt statar-
system, mitt ibland oss.

Filmen Yarden var öppningsfilm på Göteborgs 
Filmfestival 2016 liksom utvald film på 
Berlin International Film Festival. 
Filmen har hyllats av såväl 
svensk som utländsk media. 

Boken innehåller ett 
nyskrivet förord samt 
Kristian Lundbergs 
egen dramatisering 
av romanen som 
bonusmaterial.

PRESSRÖSTER OM YARDEN: 

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

Anneli Jordahl, Helsingborgs Dagblad

”Yarden ger röst åt ett namnlöst kollektiv, en brokig samling 
människor med otacksamt slitgöra och låg lön som gemensam 
nämnare.” 

Peter Viktorsson, Norrköpings Tidningar 

”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. ’ ”

Hanna Hallgren, Aftonbladet 

OM FÖRFATTAREN
Kristian Lundberg är en av Sveriges mest älskade författare. 

Han debuterade 1991 med Genom september och 
har sedan dess publicerat ett tjugotal böcker i så 
skilda genrer som lyrik och kriminalromaner.

För diktsamlingen Job nominerades han till August-
priset år 2005 i den skönlitterära klassen.

Kristian är en av sin generations främsta svenska 
poeter och är översatt till mer än nio språk.

Han har bland annat tilldelats Ivar Lo-Johanssons 
personliga pris, Sydsvenska Dagbladets kulturpris, 

litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne, Aniarapriset och 
Sveriges Radios romanpris för sina kritikerrosade roma-
ner Yarden (2009) och Och allt skall vara kärlek (2011). 

Kristian är en efterfrågad föredragshållare och krönikör i 
press, radio och TV. 
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