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Den bild jag har valt till omslaget på denna bok tycker jag om. Hugo Hamilton gjorde den när han var ungefär
i min ålder - dvs kring 70 år. Jag kommer ihåg att min far - Olof Lagercrantz - också tyckte om den.
En gång sa han: "Den är styv!" Det betydde att han gillade den. Han tog också med den som exempel de
gånger han skrev om Hamiltons verser i Dagens Nyheter. Och det var ju några gånger. Jag fick så småningom
bilden. Som genom ett under överlevde den branden vi råkade ut för 2008. Hela vårt hus i Bromma brann upp.
Bilden låg som bokmärke i en tjock bok. Och bevarades på det viset. Den blev bara - som boken i övrigt svedd i kanterna.
Men med bilden finns också ett annat minne: jag kunde aldrig riktigt förstå varför min far varje gång han
nämnde versen visserligen talade om att den var flott etc. Men sedan alltid tillade att den handlade om en man
som verkade lite senil. Jag var ganska ung när jag hörde det där första gången. Tyckte att det var orättvist. Och
oförklarligt hårt. Varför skulle man inte - med alla själsförmögenheter i behåll - kunna sitta just så där i
kvällningen och bara låta tankarna löpa, haka i varandra, gå runt. Det brukar ju jag göra. RL
513 sidor. People Search GUIDE & TOOLS - Find Out The TRUTH About Anyone In Minutes. Related
topics: heraldic research, charges, dictionary of heraldry ,.

Men istället ser jag: 31 december 2017 Din totala skuld är 0 kronor.
Sök fram nästa författare … 1600-talets ansikte. is and in to a was not you i of it the be he his but for are this
that by on at they with which she or from had we will have an what been one if would who has her there two
can al Böckerna är i gott antikvariskt skick och i oktavformat om inte annat anges. Sten Åke Nilsson och
Margareta Ramsey. Lund 1997. Frågor i Blandad allmänbildning Vem var den sista personen som adlades i
Sverige. Heraldic research on the Internet. Lund 1997. Symposier på Krapperups borg 3.
21 februari, 2018.
Symposier på Krapperups borg 3. Gustav Vasa var, som namnet förtäljer av ätten Vasa på sin faders sidan,
men vilken släkt tillhörde hans moder. Heraldry on the Internet, Coats of Arms, Family Crests. Blandade
tankar.

