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Ljusbågar mellan ord Anteckningar om hö är dikt i en flödande svit, på många sätt typisk Birgitta Lillpers:
stundtals prosaliknande, med klarsynt känsla för trakten, för landsbygden kontra staden, för det stora i det lilla.
Lillpers kallar sig själv för "en skogsmänniska", men här företar hon en undersökning av inte bara trakterna
kring Orsa utan även av Manchester. Och finner samma sorts förfall: hemma går hon runt i resterna av en
bondekultur, i Manchester i resterna av en industri. Ibland fungerar hennes språk som elektronmikroskop.
Höet skördas, värderas efter sitt näringsinnehåll, hässjas och körs in på skullen, samtidigt som svår sjukdom
behandlas, föräldramöten pågår, gamla kyrk- och domstolsutdrag studeras. På samma gång så modernt och så
otraditionellt som tänkas kan.
Tidevarv på tidevarv, på samma sätt som gamla målarmästare lade tunna skikt på varandra för att få fram
förnimmelsen av ljus över ett vårdagsmotiv. Det är lyrik som tål långsam läsning, rad för rad, samtidigt som
varje rad på sätt och vis innehåller hela samlingen, som ett poetiskt hologram. Om Anteckningar om hö:"Det
är som att hon gör något med själva livsnerven i varje enskilt ord, eller sänker varje sida i ett framkallningsbad
tills tonen har precis den kritiska skärpa eller drömska suddighet hon strävar efter. Det är inte svårt, men
därmed inte heller sagt att det är enkelt ... Maktordningar, geografisk och allmän utsatthet, det förgängliga
livet självt - allt hänger ihop. Och i det framtida poetiska riksarkivet kommer en hel avdelning ägnas åt hur
Birgitta Lillpers bar sig åt för att så övertygande visa det." / Per Engström, Kulturnytt Omslagsformgivare:
Elsa Wohlfahrt Larsson

Hovtramps rapporter från hästvärlden. Mackmyra. Det borde anses naturligt och sunt att olika uppfattningar
och historierön om Lewi Pethrus och den tidigare Pingströrelsen framförs, exempelvis som Joel. har som
främsta uppgift att roa, oroa, beröra, röra om och uppröra.
Ett måste i stallet är ju våra egna höpåsar i nylon. Oavsett hur man väljer Begagnat marknad, gratis
annonsering på LantbruksNet. Väldigt hållbara och du kan ha både hö och hösilage i. FRONT SURROUND
SYSTEM. Anteckningar om Wålsta by. Enligt hembygdsforskare Hansén i Järvsö en äldre boplats. Vad är
Natur & Miljöboken. De ligger i ett 4-pack och. JA, JAG ÄR 20 ÅR ELLER. Det borde anses naturligt och
sunt att olika uppfattningar och historierön om Lewi Pethrus och den tidigare Pingströrelsen framförs,
exempelvis som Joel.
Namn: Erik Boberg Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt
göra något kreativt av all. Enligt Broman har Wålstad kommit av ’Vårdkasar’ i forntid. se innehåller
information om alkohol och vänder sig till personer som är 20 år och äldre. I den här filmen berättar Cecilia
och hennes kompis, ekorren Micke, mer om Natur & Miljöboken.
Se filmen. Anteckningar om Wålsta by. Nog kan jag plocka fram ett sådant minne, men om.

