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Ett kvartssekel efter folkmordet i Rwanda lever minnet än – i Värmland
Samtidens arbetarlitteratur: en enkelriktad resa från en värld till en annan, där
oanade möjligheter – och glastak – väntar.

I en dikesren föder en kvinna sitt första barn, en son som senare kommer att bli det lilla samhällets
stolthet. Året är 1976 och Rwanda, där vi befinner oss, går igenom en rad förändringar efter
att ha blivit självständigt endast 15 år tidigare, och framtiden ser ljus ut. Den begåvade pojken
har planer på det allra finaste yrket: präst. Men utanför det trygga hemmet lurar ormar, häxor,
spöken, arga ungtjurar och sedan plötsligt, också ett inbördeskrig och folkmord. När världen
vänds upp och ner kastas vi ut på ett hisnande äventyr över gränsen till Kongo-Kinshasa
(utan resehandlingar) och på ett flygplan med enkelbiljett till Kina. Så småningom landar vi i
värmländska Kil, en vacker men kall plats, så kall att man kan gå på vatten.
Det här är ett äventyr och ett livsöde som sträcker sig över mer än tre världsdelar och ett livsöde
utöver det vanliga. Det är en stark och ärlig skildring av en generation som fick tillträde till en
en ny värld, och deras föräldrar som stängdes ute och ett land i spillrorna efter en tragedi.
“För hundra år sedan berättade arbetarförfattarna om de livsöden som kom ur ett Sverige i
förändring. De gav röst till en tidigare tyst grupp i samhället. Nu kommer arbetarlitteraturen
2.0, men med ett globalt perspektiv. Nordkvists klassresa började längre bort”, säger Sofi
Tegsveden Deveaux, förlagschef på lys.
___________________________________________________________________________
D’amour D. Nordkvist växte upp på landsbygden i 80-talets Rwanda och utbildade sig så
småningom till civileknomi på Sun Yat-Sen University i Guangzhou i Kina. Efter en brokig
karriär som språklärare, fotomodell, bartender och säljare jobbade han länge på Ikea. Kärleken
förde honom till Sverige, och hans dotter håller honom kvar. Nu bor han i Karlstad där han
arbetar med integration via sitt företag Igitego.
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