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När Storbritannien röstade för Brexit ville en klar majoritet av
Londonborna vara kvar i EU. När en utbredd främlingsfientlighet
blottlades i spåren av Brexit valde Londons väljare en muslim till
borgmästare. Inte så konstigt i en stad där mångfald blivit det

normala.

Berättelsen om detta London börjar i Brixton, de svarta britternas
kulturella centrum. De första immigranterna från den karibiska
övärlden kallades Windrushgenerationen, efter fartyget som förde
dem till Storbritannien. De möttes av rasism och utanförskap. Deras

Brixton blev en symbol för kravaller och kriminalitet.

I dag har Brixton genomgått en förvandling och är ett av Londons
populäraste områden. Denna motsvarighet till Harlem i New York
har blivit så trendig att många Brixtonbor tycker det gått för långt.
Samma utveckling sker i kvarteren kring turisternas Brick Lane i
östra London, en symbolladdad gata mitt i en av Europas mest



muslimska och segregerade stadsdelar.

Vår resa från Brixton till Brexit tar oss genom vad som kallats
Londons coola geografi, ett urbant ideal starkt präglat av

immigration. En bild av vår framtid.

Ett rikt bildmaterial ingår i boken.

Anders Steinvall är journalist och författare, verksam i Uppsala och
London. Han arbetade tidigare under många år på Dagens Nyheter
och skrev för några år sedan den mycket lovprisade boken Det nya

London frontlinjer.
Bland annat skrev Gabriella Håkansson i Respons: "Det här, mina
vänner, är kvalitetsjournalistik på högsta nivå." Amanda Svensson i
Sydsvenskan: "Steinvall har en fingertoppskänsla för intressanta
anekdoter och spännande miljöer." Elisabet Andersson i Svenska

Dagbladet: "Boken är självklar reselektyr för alla Londonturister som
vill veta mer om det samtida London."
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