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Livet, kriget och kärleken
Det hör till det ovanliga att man vid 79 års ålder debuterar som poet, men det gör Erik Eriksson efter ett 40-tal
prosaverk, många år som journalist och krigsrapportör. Från sin utpost i Grisslehamn betraktar han årstiderna
och naturen, men han blickar också tillbaka på sitt eget liv.
Floder tillbaka är ett debutverk av en mycket erfaren författare. Erik Eriksson har en rik produktion bakom sig,
såväl som journalist som prosaförfattare. Men nu debuterar han som poet med en tematiskt vittfamnande och
formmässigt mycket medveten samling dikter.
Floder tillbaka öppnar flöden både ut mot världen och in mot den egna livserfarenheten, inte minst mot de
upplevelser som kärleken gett.
En dikt om hans mor, konstnären Magda Svanbom, som kommit som flykting till Sverige förmedlar det
glömda språkets sång i ett gripande modersporträtt.
En smärtsam autenticitet finns i dikterna från det amerikanska kriget som vietnameserna själva kallade det för
folk och natur så förödande kriget, som än idag skördar sina offer. Dessa dikter tränger under reportagets yta
och stannar likt fotografier kvar i sinnet.
Att musiken betyder mycket för Erik Eriksson märks i den kärleksskildring som dikten Höstkonsert återger

och här finns också den musikaliska pulsen tätt sammanflätad med kärleksögonblicket och övergivenheten
efteråt. Det samma gäller för Titanics andra resa som är laddad med både en intensiv närvaro och avskedets
ovillkorliga smärta.
Erik Eriksson skriver en dikt som präglas av en stark formkänsla, den är musikalisk och fritt böljande. Inget
rimsmide kommer på tal, men poeten Eriksson vet hur man hanterar taktpinnen in i minsta passage. Det
handlar om krig och kärlek, om längtan och en intensiv livskänsla
ERIK ERIKSSON
På 1970-talet blev Erik Erikssons röst välbekant för många oss när han rapporterade från Vietnam i svensk
television, men innan dess hade han inlett sin journalistbana på Aftonbladet. Det var på den tiden när
rapporteringen och den undersökande journalistiken började få fäste i våra media.
Sedan 1996 är Erik Eriksson verksam som författare på heltid och en produktiv sådan. Drygt 40-talet böcker,
romaner och noveller, liksom böcker för ungdom, har han gett ut. Flera av böckerna har översatts till tyska,
danska, norska och nederländska. 2009 belönades Erik Eriksson med Aniarapriset för sitt författarskap.
Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Internasjonale stedsnavn på Yr er hentet fra databasen Geonames.
Kategori: befolket sted Region: Stockholm, Sverige. Tidssone: Europe/Stockholm. Från de mörkblå
Taurusbergen springer åtskilliga floder och bäckar. Sueno Golf Club är en riktig utmaning som lockar golfare
att komma tillbaka gång på gång. Dag 2 – Vi besöker en lokal nomadfamilj och ser hur de bor. Efter en trevlig
lunch med dem tar vi oss tillbaka till. en av Mongoliets floder eller ägna några.
Kysser dock tillbaka. Svar. 157. 3 uker. Yousef kanske slutar kyssa Noora skrax efter klippet eftersom han
känner det är fel! Han gillar ju Sana! Sebastian Potion 9. Moder Jord gir floder av inspirasjon til designere
som reiser jorden rundt og beriker sine sinn med eksotiske motefantasier. Icelandair blir først med high –
speed internett og streaming. publisher, 24. mai 2017. Norsk Pilotforbund er glad for at regjeringen
opprettholder sikkerheten. Reiser, Ferie & Fritid. Scandic vinder prestigefyldt hotel- og kongresprojekt på
Aarhus Havn, sammen med byudvikler Rune Kilden, Anders Holch Povlsen og den.
kommer era ögon att genomborras av Mina som skall vara som två eldslågor. e Ert hjärta kommer då att se
tillbaka på sina. hav och floder,lovsjung och. Jeg gråt i floder. Anders svor mer æn vanligt nær jag ringde och
sa att han fick kalla tillbaka injekteringsfirman som hade tætat proppen.

