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Guldfeber
Romanen Guldfeber handlar om Klara som är nästan färdig
utbildad geolog från Stockholms universitet. Hon lär känna 
Peter, en tjeckisk klimatforskare. När Peters egen Forsk
ningsstation i en nationalpark i tjeckiska bergen annonserar 
ut en praktikplats, åker hon dit. 

Bergskedjan heter Krkonose och utmärker sig med ett 
unikt klimat som liknar norra Skandinavien trots att den 
ligger mitt i Centraleuropa. Området, som även kallas Hög 
Sudeterna, är sedan gammalt överexploaterat. Alltför många 
människor har genom tiderna försökt sko sig på den unika 
naturen. Det har redan börjat straffa sig. Det förändrade kli
matet skapar bekymmer och det är bråttom att göra något åt 
saken. Klara vill vara med och hjälpa till. 

En märklig guldfeber tycks ha drabbat människorna där
nere. Klara undrar hur hon kunnat hamna mitt i den. Roma
nen avspeglar konflikten mellan människor som vill exploa
tera den vackra naturen och dem som vill beskydda den. 

Handlingen i den senaste bo-
ken Guldfeber, är förlagd till 
Tjeckien. Varför?
– Krkonose är ett oerhört 
vackert och fascinerande om
råde som jag har åkt till sedan 
jag var liten. Min mamma 
hade köpt ett fritidshus där för 
att vi skulle kunna åka skidor 
eller gå på tur, säger Dagmar 
Zitkova. 

– Här kommer mina per
sonliga erfarenheter in. Det 

finns likheter mellan mina 
egna barn och romanens Kla
ra. Även mina barn behöver 
lära sig mycket om det som har 
varit. De måste kunna ställa 
sina frågor om alla de drama
tiska händelser vars konse
kvenser än idag präglar våra 
liv. Det här är en större fråga, 
som inte bara berör våra 
”svenska” barn, som har vuxit 
upp på en annan plats i Euro
pa. Även i Tjeckien växer en 

helt ny generation upp för vil
ken allt som hänt bara är ett 
stoff i historieböckerna. Också 
de behöver snart en guide. Nå
gon som förklarar alla de me
kanismer som ligger bakom 
det som händer idag.

Idag är Krkonose inte bara 
ett turist och vintersportpa
radis, utan även en national
park med en storslagen natur. 
Krkonosebergen ligger i gräns
trakten Sudeterna och under 
hela förra seklet spelade områ
det en central roll i den mycket 
turbulenta historiska utveck
lingen. 

Det historiska arvet
– Romanen utspelar sig i nu
tid, men hela det historiska 
arvet sätter en tydlig prägel på 
vad som händer i Tjeckien 
idag. 

– Denna påverkan märks 
på flera olika nivåer. Den post
kommunistiska eller snarare 
den nykapitalistiska yran är 
förstås helt dominerande. Nu 
ska man bli rik. Helst omedel
bart och helst så enkelt som 
möjligt utan att behöva bry sig 

om några så kallade dumpoli
tiska påhitt och korkade regel
verk. Fyrtio år med realsocia
lismen går helt enkelt inte att 
sudda bort i ett enda svep. 

Idag försöker man återstäl
la ordningen och ekologerna i 
nationalparken tillämpar 
stränga krav för att ge den hårt 
ansatta naturen en rimlig 
chans att reparera sig, efter 
flera sekel av en hård utnytt
jande. 

En storskalig skogsavverk
ning började här redan på 
1550talet, när silvergruvornas 
smältugnar längre ner på låg
landet skrek efter allt mer 
bränsle. Även jordbruket flyt
tade successivt allt högre upp 
till bergskammarna, för att 
inte tala om allsköns gruvbryt
ning, bland annat av järn
malm, arsenik och även guld.

Aha! Så därav Guldfeber?
Ja, på sätt och vis. Den guldfe
ber som jag beskriver är både 
abstrakt och metaforisk, men 
samtidigt i allra högsta grad 
konkret. 

Aveförlaget

Dagmar Zitkova visar en 
bild som hon tagit i Krkono-
se, där hennes nya roman 
utspelar sig.

Både som metafor och som en äkta pengarjakt

ISBN: 978-91-977256-3-7 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197725633

Författare: Dagmar Zitkova
Bandtyp: Häftad 
Språk: Svenska 
Utgiven: 201101
Antal sidor: 256
Förlag: Aveförlaget
www.aveforlaget.se




