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BESKRIVNING

Bengt Söderhäll växte upp där allt var rakt och avgjort, i trevånings miljonprogramhus där alla hade
balkong, även de längst ned som skulle ha kunnat ha täppa. Skutskärs-verken den självklara
utkomstkällan.Intill den raka Svartstigen, i nittio graders vinkel Siggebodavägen, en bit bort järnvägen.
Raka streck att hålla sig efter och inom. Men, alldeles där bortom en lång sjö, Dalälven och alla andra
älvar i Världen och där strömmade, virvlade och speglade det, strömmar, virvlar och speglar det. .Nu blev
det till att bli lärare i stället och till att spela bandy i Skutskärs gröna lag och när bandyrören hamnade på
hyllan arbeta med det dagermanska litterära arvet och när den långa sjön till sist tröttnade på att ta emot
sönderrivna ark också skicka ut diktade medelanden till dem som vill ta emot. Till dig. ."Vad handlar dina
dikter om, Bengt Söderhäll?" ."Dikterna handlar om att bejaka det erbjudande som språket skänker. Orden
enskilt och orden tillsammans med andra växlar och drar och spelar och sjunger och blir större än de var
för en stund sedan eftersom de blir behandlade. Det är som finge de en gnutta jäst i sig, min jäst och jäst
från andra som jag lånat av. Kanske handlar dikterna om språkets deg och de möjligheter språkdegen
erbjuder. Eller så är de uttryck för en vilja att inte vilja vara ensam. På ett annat plan handlar de om dig
och mig och oss och dem och den förundran den språklösa vandringen i tillvaron skänker oss och den
förundran den spåkbeklädda erfarenheten av vandringen i tillvaron kan växa till." ."Jag myntade för rätt
många år sedan ordet textistens och med det menar jag att vårt spåk sådant det textas i skrift omfattar och
utvecklar tillvaron, existensen och samtidigt befinner sig texten i existensen, i tillvaron. Texten och
existensen är så att säga både bärare av helhet och del i det hela. Dikterna jag skriver gör att jag får syn på
saker jag inte sett förut." .Bengt Söderhäll är född 1951 och gift med Kristina. Tillsammans har de sönerna
Anders, Anton och Simon. Lärare i didaktik vid Högskolan i Gävle. Att välja läraryrket var ett mycket
medvetet val. Bengt Söderhäll bodde under tonårstiden ovanpå folkbiblioteket i Skutskär. Läslusten, som
redan stimulerats i hemmet och i skolan, blev än starkare och sitter i än. Bengt Söderhäll startade Stig
Dagermansällskapet med några vänner våren 1987 och är en av dem som sedan 15 år utser Stig
Dagermanpristagare. .Han föreläser om om litteratur och konst och har tillsammans med Urban Forsgren
givit ut två CD med melodieringar av Stig Dagermans dikter och dagsverser, En bro-der mer och Regn. . .
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Broos' Blues - Tidningen Vi

Speglingar ...om att blanda gammalt och nytt i inredningen. tisdag 28 juli 2009 ...

Stora Hällungen - Wikipedia

Bengt Söderhäll är lärare, kulturskribent, författare. Han har spelat bandy i Allsvenskan för Skutskär, där
han bor. Han är ordförande i Dagerman ...

Speglingar i den långa sjön - Bengt Söderhäll

Då är vi alltså snart framme vid BYN, byn vid den långa sjön med det blå vattnet. Byn där jag växte upp…
nåja….åtminstone de 17 första åren.
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