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Det finns samband mellan skrift och blick, mellan språkrytmer och ljud i vinden. Jonas Ellerström lyfter fram
samspelet mellan Vilhelm Ekelunds texter - dikter, essäer, aforismer - och de miljöer och situationer i vilka de
tillkom. Denna biografi tar sin början i den lantliga skånska uppväxten och fortsätter med skolåren i Lund,
fotvandringarna upp på Söderåsen och de första, nyfikna vistelserna i förra sekelskiftets Berlin. Kapitlen rör
sig fram över en intensiv lyrisk höst på Kullaberg, en desperat sommar i Göteborg och tolv år i exil i Tyskland
och Danmark. Ekelund skapade sedan nya hem vid havsstränderna i Helsingborg och Saltsjöbaden. Hans verk
blev alltmer diktarfilosfens, men med suggestiva tecken och vibrerande minnesbilder hämtade ur
naturupplevelser och det egna växlingsrika livet. Denna biografi är en förstklassig introduktion till det
omfattande verket. Som få andra författare inbjuder, närmast uppfordrar, Vilhelm Ekelund till studier och
gensvar.
Hans böcker är utmaningar och källor till energi och läkedom. Mer information om serie Litterära profiler
finns på: www.litteraraprofiler.se
Red.
HERKULES arla stod upp en morgon i första sin ungdom, fuller av ångst, och tvik, huru han sitt leverne

börja skulle, därav han pris kunde vinna med tiden, och ära. Symposier på Krapperups borg 3.
Jag har har dock hittat Magdalena på gamla dar boende i. 513 sidor. Symposier på Krapperups borg 3.
I husförhörslängden finns en marginalanteckning som antyder att de blir nybyggare, men jag kan inte uttyda
var. Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om.
Namn: T Larsson Datum: 2018-04-12 10:08:30 Fråga: Jag söker vidare information om soldaten Nils Hassell
(född 1767) i Lillpite, och hans hustru Magdalena (född 1769). Rikshushållaren. Sten Åke Nilsson och
Margareta Ramsey.
Blandade tankar. I husförhörslängden finns en marginalanteckning som antyder att de blir nybyggare, men
jag kan inte uttyda var. Blandade tankar. Lund 1997. 1600-talets ansikte. Red.

