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Som ingen annan poet i Norden är Inger Christensen både i främsta stridslinjen för det nya och så klassisk som
litteratur någonsin blir. Ännu efter sin död känns hon ung, modern och revolutionär, den mest självklara
danska referensen för de sista decenniernas språkkritiska poesi. Samtidigt låter sig hennes dikter mätas med
vad som helst sedan litteraturens gryning.
Såsom de riktigt stora oftast gör, så växer Inger Christensens författarskap organiskt fram från och med
debuten: Redan i Ljus [1962] är hon en färdigutvecklad diktare.
När hon långt senare gör sin mest legendariska, sjungande diktinläsning, är det från debuten hon läser.
En diktbok om världsskapelsen som natur, som mänskligt jag och som språk; allt i magisk spänning och
samklang. I översättning av Marie Silkeberg. INGER CHRISTENSEN [1935-2009] föddes i Vejle på Jylland.
Utöver poesi och prosa skrev hon också dramatik och essäistik. Fram till sin död var hon år efter år en
självskriven kandidat till Nobelpriset i litteratur. MARIE SILKEBERG har utöver Ljus även översatt
systemdiktverket Det, samt romanerna Det målade rummet och Azorno. Sagt om Det: »En ojämförlig
inspirationskälla, explosivt levande i sin närvaro och sin energi.« EVA STRÖM, SYDSVENSKAN »Ett
ytterst angeläget och vackert diktverk.« PÄR THÖRN, AFTONBLADET Om Det målade rummet: »Det är

med glädje men också med viss sorg som jag läser den. Glädje för att Christensens exakta, energiska, mot alla
förväntningar avvikande prosa behövs så väl i vårt pratiga romanklimat. Med sorg för att hon i sin livstid inte
belönades med det Nobelpris hon borde ha fått.« CARL-JOHAN MALMBERG, SVD Om Azorno: »Alldeles,
alldeles underbar. Marie Silkeberg har gjort en storartad översättning, Modernista en välgärning.« NINA
LEKANDER, EXPRESSEN
Vi är en lampbutik i Majorna, som säljer lampor, armaturer och andra elartiklar. se 0739-414132.
Vi utför även reparationer och installationer. Billiga adidas boost,Billiga adidas jacka herr,Billiga adidas
mjukisbyxor dam,Billiga stan smith white,Billiga adidas tröja dam Stad i ljus är en balladlåt skriven av Py
Bäckman. Drawn from our Scandinavian spirit and inspired by world travels, we create luxurious and
timeless items made to last. Kontor, butik, skola, hotell, restaurang, stad och trafik. Dessutom är vi
specialister på ljussättning av scener.
Vi är en lampbutik i Majorna, som säljer lampor, armaturer och andra elartiklar. Alla kvällar har vi en fast
programpunkt med en inbjuden huvudgäst som sedan följs av en öppen scen.
Hyr och köp ljud, ljus och bild hos oss. Vis lampeuddelingen på et større kort. LED, ljussystem.
L. Flux verkar på projektmarknaden för offentlig belysning.
Vi har. Billiga adidas boost,Billiga adidas jacka herr,Billiga adidas mjukisbyxor dam,Billiga stan smith
white,Billiga adidas tröja dam Ljus syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska
strålning som kan ge upphov till sådana upplevelser. Kontor, butik, skola, hotell, restaurang, stad och trafik.
Ett sextiotal ljussättare från hela Sverige. Ljud Ljus & Bild är en teknikleverantör som i över 25 år har skapat
& levererat tekniklösningar. Alla kvällar har vi en fast programpunkt med en inbjuden huvudgäst som sedan
följs av en öppen scen. Flux verkar på projektmarknaden för offentlig belysning. SNÄLLA, RING ELLER
MAILA MIG SÅ BERÄTAR JAG VAD SOM FINNS ATT HANDLA. Athens Snaps - and Frozen Yoghurt
with Greek Olive Oil 14 March 2012.

