
Göran Tunström skulle vända sig i sin grav 
 
Det var förmodligen i slutet av 1980-talet. Jag minns inte exakt årtalet. Göran 
Tunström fick Sunne kommuns kulturpris på 2 000 kr. Jag var då med i 
kommunalpolitiken och var en av dem som skulle underrätta Göran T. Göran T. var 
mycket svår att nå. När vi äntligen fick kontakt och meddelade honom att han var 
utsedd till Sunne kommuns kulturpristagare det året blev det alldeles tyst en lång 
stund i telefonen. När han äntligen tog till orda säger han: ”jag vet inte om jag vill ta 
emot kulturpriset”. Vi förstod inte varför. Vi trodde att prissumman var för liten. 
Efter en stunds diskussion i telefonen säger Göran T. att han vill fundera på saken 
och återkomma efter någon vecka. Han hör senare av sig och tackar ja till att ta emot 
stipendiet. Kulturstipendiet det året utdelades i samband med kommunfullmäktiges 
sista möte ganska sent i december strax före jul. Mötet var förlagt till hotell 
Frykenstrand norr om Sunne 
 
Föredragningslistan var föredömligt kort för prisutdelningen till Göran T. var 
huvudnumret. Efteråt skulle vi aväta ett enklare julbord. Göran T. äntrade talarstolen 
och jag minns att jag lutade mig tillbaka där jag satt och väntade på ett tacktal i den 
högre litterära klassen. Men då brakade helvetet löst. Kommunfullmäktiges ledamöter 
fick en 45 min. lång, fruktansvärd offentlig utskällning av Göran T. ”Vi hade förstört 
hans barndoms stad”. Han tänkte på rivningsraseriet på 1950-60 och delar av 1970-
talet. Kvar av hans barndoms stad var en svart asfaltgata genom hela centrum och på 
ena sidan ICA och på andra sidan Domus. Sen var det en grön plåtlåda med 
kronofogden, skattemyndigheten och polisen. När vi efter prisutdelningen kom till 
julbordet var det en mycket tryckt stämning. Ingen sade något. Många hade svårt att 
få ned julmaten. 
 
Jag kände inte Göran T. då men lärde känna honom desto mer när jag kom med i 
styrelsen för Selma Lagerlöfs Litteraturpris. Göran T. kom så ofta han kunde till 
Sunnes kulturvecka och var också en av litteraturpristagarna. 
 
Vart vill jag komma med denna utläggning om Göran Tunström och hans kulturpris. 
Jo, vi ska inte fortsätta att förstöra Göran Tunströms ”stad” genom att placera LIEDL 
på torget. Jag lärde känna Göran T. så pass bra att jag är övertygad om att han skulle 
vända sig i sin grav om han visste vad som är på gång. 
 
Min vädjan går till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. Tänk bort från LIEDL 
på torget. De fotomonterade bilder vi sett bl.a. i F-B visar att ur estetisk synpunkt hör 
inte LIEDL hemma på torget. Vi har dessutom nog med avgaser i centrum och en 
kronisk brist på parkeringsplatser. 
 



Det ska noga poängteras att jag inte är emot LIEDL som matvaruleverantör. Jag är 
inte heller emot fri köpenskap och fri konkurrens. Men LIEDL ska inte placeras på 
torget. 
 
De politiker som ska fatta detta beslut tar på sig ett stort ansvar då en ev LIEDL-
byggnad förmodligen kommer att stå i minst 100 år. 
 
Det finns många med mig som resonerar i Tunströmsk anda. 
 
 
 
Anders Broman 
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