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Våra drömmars stad I Stockholm har de flesta av Per Wästbergs böcker utspelat sig - romaner, dokumentärer,
memoarer. Till hans åttioårsdag utges nu i en volym fyra sedan länge utgångna Stockholmsskildringar: Klara en stadsdel i förvandling (1957), Östermalm (1962), Kring Johannes (1994), Tio anteckningar om staden
(2003). De binds samman av en klar blick på nuet, en rik fond av minnen, en poetisk känsla för stadens värden
och en kunskap om historien och de människor som skapat Stockholm.Klara: dramat om en stadsdels
upplösning och undergång utspelas under dess sista säsong.Östermalm: stadsdelen som blivit en symbol för en
hel kulturepok.Kring Johannes: en berättelse om en oförändrad oas mitt i huvudstaden, enligt Stig Larsson i
Expressen "en av de mest underhållande svenska böckerna från senare år, skriven av någon som verkligen
gillar att leva".Tio anteckningar om staden reflekterar kring Stockholms egenart, dess närhet till natur och hav,
gränsen mellan storstad och småstad, och visar hur man tar sig fram i stenstaden, nyfiket, uppmärksamt,
fritt.Per Wästberg tränger in bakom fasaderna och berättar fängslande om hur människor lever och bor, i
praktfulla salonger, i källarverkstäder, om de fattiga, ensamma och glömda likaväl som om de borgerliga
familjer som samlas kring aftonlampan och håller sig med tjänstefolk. Han läser ett kvarters historia i
inskriften på en gravsten. Varsamt och noggrant målar han föremål och människor för att ge varje detalj dess
egenvärde. "Drastiska formuleringar, färgstarka gestalter och bisarra miljöer finns det gott om i Per Wästbergs
Stockholm. Stadens energi flyter in i hans stil. Det här är snabb, otålig, spännande prosa. Wästberg är aldrig så
bra som när han skriver om Stockholm." /Sveriges Radio Kulturnytt Omslagsformgivare: Elsa Wohlfahrt

Larsson
Författare. Privatlivet har dock inte alltid varit lika lätt – även om fasaden var. Per Erik Wästberg, född 20
november 1933 i Stockholm, är en svensk författare och litteraturkritiker. Det har varit Design Week och
Stockholm Furniture Fair och även om jag inte varit på plats själv i år pga föräldraledighet och bokskrivande
så har jag följt. Per Erik Wästberg, född 20 november 1933 i Stockholm, är en svensk författare och
litteraturkritiker. Han är medarbetare i Dagens Nyheter sedan 1953, där han. Kjerstin Häggbom Dellert, född
4 november 1925 i Stockholm, död 5 mars 2018 i Solna, var en svensk operasångerska , som även grundade
och var chef för. Det har varit Design Week och Stockholm Furniture Fair och även om jag inte varit på plats
själv i år pga föräldraledighet och bokskrivande så har jag följt. Kjerstin Häggbom Dellert, född 4 november
1925 i Stockholm, död 5 mars 2018 i Solna, var en svensk operasångerska , som även grundade och var chef
för.
Tillvaron är kul igen. Privatlivet har dock inte alltid varit lika lätt – även om fasaden var. Tillvaron är kul
igen. Kjerstin Häggbom Dellert, född 4 november 1925 i Stockholm, död 5 mars 2018 i Solna, var en svensk
operasångerska , som även grundade och var chef för. Författare. Privatlivet har dock inte alltid varit lika lätt
– även om fasaden var. Per Wästberg, född 20 november 1933 i Stockholm. Tillvaron är kul igen. Det har
varit Design Week och Stockholm Furniture Fair och även om jag inte varit på plats själv i år pga
föräldraledighet och bokskrivande så har jag följt. Per Wästberg, född 20 november 1933 i Stockholm. Han
är medarbetare i Dagens Nyheter sedan 1953, där han. Privatlivet har dock inte alltid varit lika lätt – även om
fasaden var. Författare.

