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BESKRIVNING
Inger Christensen hör till de främsta poeterna i sin generation. Och till hennes mästerverk räknas Alfabet
[1981]. Det är en dikt spänd mellan två system: det matematiska (Fibonaccis talföljd) och det alfabetiska.
Ett universum byggs upp, inventeras, från grundämnen till det levandes attribut och landskap. Efterhand
som strukturen växer, i en allt mäktigare sång, skönjs ännu ett temahistorien om vätet är också historien
om bomben. I en värld som lever med sin potentiella förstörelse är Inger Christensens Alfabet ett diktverk
med aldrig minskad relevans. En modern klassiker i nyöversättning av Ida Linde & Marie
Silkeberg. INGER CHRISTENSEN [19352009], född i Vejle, Danmark, var en dansk poet,
romanförfattare, essäist och dramatiker. Christensen hör till de främsta nordiska poeterna i sin generation,
hyllad såväl här hemma som på kontinenten. Med tiden har fler och fler läsare fått upp ögonen för hennes
prosa, såväl romanerna som essäerna. Under slutet av sin levnad var Inger Christensen ständigt omnämnd
som kandidat till Nobelpriset i litteratur. »Alfabet är en av mitt livs stora läsupplevelser. Den rymmer både
skapelseberättelse och apokalyps, innerlig ömhet och isande fasa. Formmässigt är den närmast kusligt
fulländad.« | Karin Nykvist, Sydsvenskan »Alfabet ger akut poetisk gestalt åt sin samtid, med det kalla
krigets specifika skräck för atombomben, minnet av Hiroshima, Vietnamkrigets gifthelikoptrar,
lövfällning och nedbrända åkrar, en tid då människans illdåd ännu föreställdes vara under mänsklig
kontroll.« | Göran Sommardal, Aftonbladet »Alfabet är ett mäktigt epos, om livet, döden, det enkla
vardagliga, det universellt gåtfulla, miljögifterna, atombomberna, skogsbränderna. Associationsbanorna är
lika halsbrytande som självklara. Det är andlöst spännande« | Gustaf Berglund, Dalademokraten»Ett av
Nordens, och världens, starkaste författarskap.« | Maria Schottenius, Dagens Nyheter »En hel värld
frammanas och går under inför den sannolikt mållöse läsaren.« | Upsala Nya Tidning »Det finns så många
sätt att läsa Christensen på. Jag förordar ingen av dem, säger bara: gör det. Läs henne.« | Björn Kohlström,
Bernur»Inger Christensens litteratur kommer att lysa genom sekler.« | Anna Hallberg, Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Alphabet - Wikipedia
Alphabet Inc. is a holding company that gives ambitious projects the resources, freedom, and focus to
make their ideas happen — and will be the parent company of ...

Alphabet - definition of alphabet by The Free Dictionary
The success of your digital transformation starts with aligning business and IT. Plan and manage your
digital transformation today with Alfabet.

alfabet - YouTube
alfabet. alfabet (latin alphabeʹtum, grekiska alphaʹbētos, av aʹlpha 'a' och bēʹta 'b', de två första
bokstavsnamnen i det grekiska alfabetet), en ...
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