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Susan Bolgar, pojektkoordinator på Kivik art centre. 

Kivik art centre bekräftar att man tagit emot 20 000 kronor från 
deckarförfattaren Camilla Läckberg, som hon donerade för att 
hämnas på Ulf Lundell efter att han kallat henne en "litterär 
komposthög". 

- Camilla Läckberg hörde av sig via sin agent och frågade hur det

går till om man vill skänka pengar, säger Susan Bolgar,

projektkoordinator på Kivik art centre.

För tillfället har Kivik art en insamlingskampanj för Ulla Viottis 

konstverk som håller på att uppföras - men Läckberg insisterade 

på att pengarna skulle gå till ett visst annat verk, för att det skulle 

sticka extra mycket i ögonen på Lundell. 
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På Instagram skriver Camilla Läckberg att hennes bidrag är 

öronmärkt för underhåll av David Chipperfields och Antony 

Gormleys "utsiktstorn", som man kan se Lundells bostad ifrån - och 

som han kämpade i flera år för att få bort, utan att lyckas. 

- Vi kommer att använda pengarna för underhåll av den

skulpturen, och övriga verk i parken, förtydligar Susan Bolgar.

Det omdebatterade tornet på Kivik art. 

Vad tycker ni om att konflikten med Lundell dras upp på nytt? 

- Vi vill göra så lite väsen som möjligt av konflikten och är

jätteglada att den är över, säger Susan Bolgar.

Hon påpekar att det finns personer och organisationer som man 

inte accepterar donationer från. 

- Men vi tycker inte att en författare som Camilla Läckberg ska

räknas in där.

I samtalen med Läckberg har Kivik art centre sagt att de inte är 

intresserade av att agera slagträ i konflikten mellan de två 

författarna. 

- Jag förstår att det är en grannlaga situation men vi har valt att

acceptera pengarna och välkomna Camilla Läckberg.

Är 20 000 kronor mycket pengar i sammanhanget? 

- Enskilda donationer skiftar enormt, men det är ett bra bidrag.
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