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1BF - VALENCIA RANDALL
Gunnar Björling, 1887-1960, är en av 1900-talets mest säregna och nyskapande svenska författare.
Hans betydelse som föregångare kan inte överskattas, men trots det har det hittills inte funnits någon övergripande presentation och analys av hans verk. I Att skriva dagen ger Anders Olsson för första gången en bild av hela detta egensinniga författarskap, från Vilande dag, 1922, fram till Du går de
ord, 1955. Den väldiga korrespondensen och det rika handskriftsmaterialet är en stomme, men det
är poeten Gunnar Björling som står i centrum. Med utgångspunkt i en bred framställning av hans
tidigt utvecklade livsﬁlosoﬁ beskrivs en rad viktiga teman, som dagen, ljuset, platsen och tystnaden.
Också Björlings språkliga tekniker analyseras, som fragmentet, grotesken, tilltalet och ordsammansättningen. Men den röda tråden i denna stort upplagda och starkt fängslande studie är Björlings poetiska hänförelse, hans konst att beskriva dagen och det förhöjda ögonblicket. Omslagsformgivare:
Birgitta Emilsson
Erik og Winnies ﬁre år gamle datter forsvinner. Erik ser henne løpe mot en bil utenfor familiens
hage, så er hun borte. Etter sytten måneder med resultatløs leting, bestemmer ekteparet seg for å
ﬂytte langt vekk, til Carmine Street i New York. Der møter de spåkvinner, mystiske uteliggere, en
pensjonert privatdetektiv og hverandre på underlige, nye måter. Datterens forsvinning viser seg
også å ha gåtefulle forbindelser med ekteparets nye hjemland. Øya Manhattan ved Hudsonelvens
munning er trolig verdens tettest befolkede område. Her ﬁnnes ﬂere historier og beretninger enn
noe annet sted. Carmine Street er en av dem. Carmine Street er en frittstående roman.
Vol. 1-60 include "Göteborgs Högskolas årsredogörelse" 1894/95-1952/53.
Vem är jag? Det kanske snarare är en fråga vi ställer till oss själva, än om det vi läser. Greppet att
berätta i första person är lika gammalt som litteraturen själv, och inte något vi tänker på särskilt mycket. Just därför kanske det är extra befogat att då och då fråga sig: vem är jag? De senaste åren
har den litterära debatten i landet till stor del handlat om sanning kontra lögn, sjävbiograﬁ kontra ﬁktion, och allt har kretsat kring vem i texten som egentligen talar som "jag", och vad detta jag kan tillåta sig att säga. Men ytterst få har brytt sig om att gå till botten med hur litteraturens "jag" använts
i historien, och hur det återspeglar sig i vår tids litteratur. Därför är denna bok nödvändig för den
som vill förstå berättandets grundprinciper. I denna essä går Ingrid Elam med stor beläsenhet och
nyﬁkenhet genom litteraturen från Sapfo över den helige Augustinus, den upplyste Rousseau, den
lysande Charlotte Brontë, den stjärnklara Edith Södergran och den eldfängde Strindberg, ända fram
till våra dagars jag- och dagböcker av stridbara författare som Jan Myrdal, Lars Norén, Maja Lund-

gren och Carina Rydberg. Och lyckas få lika många som överraskande svar på just detta: vem är
jag? Omslagsformgivare: Formgivning Hjärta Smärta
Emily Dickinson's poetry is known and read worldwide but to date there have been no studies of her
reception and inﬂuence outside America. This collection of essays brings together international research on her reception abroad including translations, circulation and the responses of private and
professional readers to her poetry in diﬀerent countries. The contributors address key translations of
individual poems and lyric sequences; Dickinson's inﬂuence on other writers, poets and culture more
broadly; biographical constructions of Dickinson as a poet; the political cultural and linguistic contexts of translations; and adaptations into other media. It will appeal to all those interested in the international reception of Dickinson and nineteenth-century American literature more widely.
Kjell Espmarks Att översätta själen (1975) lyfter fram ett viktigt obeaktat sammanhang i poesin från
Les ﬂeurs du mal och framåt. Det gäller att med Baudelaires ord "översätta själen", det vill säga ge
känsla och tanke sinnlig gestalt. Denna huvudlinje inom mer än ett sekels poesi följs av ett närstudium av en rad centrala diktares lyrik, från Mallarmé och Rimbaud till T. S. Eliot och Breton. På
www.norstedts.se/standigtaktuella hittar du ﬂer återutgivningar i denna serie.
I Den okända texten ställer Anders Olsson två framträdande skolor inom den samtida litteraturkritiken mot varandra: hermeneutiken med rötter i antiken och hos kyrkofäderna, och Derridas dekonstruktion, med en av sina utgångspunkter hos Nietzsche. Han söker en väg mellan, och bortom, två
ytterligheter - å ena sidan ett sätt att läsa som söker en enda sammanhängande tolkning av ett litterärt verk, och å andra sidan en läsning som är så öppen att den inte blir meningsskapande. Som
en röd tråd genom boken löper också Paul Celans dikter, som utgör en veritabel probersten för varje
litterär tolkningsmodell.
Hur är det att översätta Saarikoski, Ekelöf, Joyce, Herakleitos, eller Michaux? Janna Kantola behandlar ämnet genom att jämföra översättningar som utnyttjar olika slags översättningsstrategier. Boken
är ett "brev" från ett avlägset land, som ligger nära - från det ﬁnska Finland till Svenskﬁnland eller
från Finland till Sverige - i grunden från en läsare till en annan. Kantolas iakttagelser har relevans för
alla dem som berörs av litteraturens villkor i den globala världen, där "inget folk är ensamt i sin litteratur".
"This poetry collection explores important concepts such as friendship, fear, and loneliness"-Gustaf Fröding var en versmusikens mästare, och med sin förmåga att låta poesins språk också vara
det naturliga talspråkets, skapade han dikter som gjorde honom till en folkkär nationalskald. Men
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också Fröding behöver förklaras. Hans ordförråd är rikt, och han imiterade gärna äldre klassikers
språkbruk. Ibland kan biograﬁska fakta ge ny belysning åt en dikt. Vad ansåg Fröding själv om sina
dikter? Hur ändrade – ”ﬁlade” – han? Hur mycket ﬁck han i honorar? Vad betydde tryckfrihetsåtalet
mot sen ”osedliga” En morgondröm? Det är frågor av det slaget som den här uppslagsboken vill ge
svar på. Boken ger en annorlunda introduktion till paradoxernas Gustaf Fröding: den demokratiske
aristokraten, den alkoholiserade, ständigt sjuke skalden som skrev Sveriges rikaste poesi.
Jesper Svenbros nya essäsamling "Ögonen våra målare och andra tankeexperiment" är egentligen
ﬂera böcker i en. Det centrala partiet tar avstamp i försokratikern Empedokles teori om den visuella
perceptionen, tankar som föregriper vår tids syn på seendet eller läsandet som en medskapande
handling. Därtill består boken av tematiskt varierade texter om konst, estetik och inte minst poesi;
här ﬁnns essäer om den dokumentära poesins problem samt en rad porträtt av den svenska poesins
portalﬁgurer.
Det är inte bara kistbegravningar och en bekant TV-serie som utspelar sig six feet under, Håkan
Nessers nya New York-roman gör det också, i ett mörker som befolkas av stulna diktrader, synska,
manipulativa författare, komplicerade, innebördsdigra lögner, giftiga bokstäver, skingrade älskande
och trofasta, hoppingivande hundar och privatdetektiver. Maskarna på Carmine Street är en kärleksroman med förhinder om priset för blind förälskelse. Den utspelar sig i ett New York där Edgar Allan
Poes Korp ännu förmedlar kryptiska meddelanden från de döda, dystert mässande sitt ”Aldrig mer,
aldrig mer”, med tydliga ekon från debut- och kärleksromanen Koreografen. Likväl representerar
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Maskarna på Carmine Street en ny fas i författarskapet, en ny värld. Om romanen Skuggorna och
regnet, som på sitt sätt fullbordar 60-talsskildringen i Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö och
Piccadilly Circus ligger inte iKumla, skrev Marie Peterson när den var ny i Dagens Nyheter: ”Efter
den här boken kan vad som helst hända … Nesser skriver så det blänker”. Såtillvida blänker verkligen den nya, fristående romanen av Håkan Nesser. Maskarna på Carmine Street, som vidareutvecklar New York-temat från Skuggorna och regnet, lyser som bara nymånen och ett författarskap i tillväxt kan. Omslagsformgivare: Johan Melbi
Den persiska litteraturen: Essäer är den första breda introduktionen till den persiska litteraturen på
svenska. Bokens kapitel spänner över två tusen år och behandlar poesi och prosa, språk, religion
och politik. Bo Utas forskargärning har uppmärksammats såväl i Sverige som internationellt. I denna
volym samlas för första gången hans arbeten på svenska om den persiska litteraturen och kulturen.
Helsingfors, nu. Härifrån utgår trådar till Österbotten, Seattle, Barcelona. I centrum står ett antal
människor som försöker ﬁnna sin väg. De har mist ungdomens stora drömmar och försöker hålla
kvar livslusten och livsriktningen i den tilltagande medelålderns cyniska motvind. Men när det väl
gäller klarar de nästan aldrig av att våga språnget – de är för ironiska, för skamsna, för självmedvetna. En evighetsstuderande grundar The Jörn Donner Appreciation Society och låter besattheten av
Donner ta över hans liv, en pappa simmar runt med sin dotter i en sådan bakfylla att han inte kan
göra annat än att fortsätta dricka. Philip Teir skriver satiriskt och gestaltande, med humor och smärta. Hans noveller är hela tiden underhållande och nära livet i dess konkreta detaljer. Blicken för allas
vår löjlighet är skarp – därför blir också glimtarna av ömhet så mycket starkare.
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