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BESKRIVNING

I Karin Hultenheims diktsamling, Tvättat vatten, är oron för naturen ständigt närvarande. Ödmjukt
lyssnade förmedlar hon bilder och känslor över människans ingrepp i vår miljö. Hon rör sig alla
elementen, hon besjunger träden, daggen, ljuset och mörkret med samma lågmälda tonfall. Tvättat vatten
är en diktsamling som bryter ner stora, allvarliga frågor, till enkla, gripbara bilder.Några pressröster "Om
miljökrisen beror på en i grunden felaktig syn på naturen, som något som ska kontrolleras och exploateras
snarare än något med ett värde i sig, kan film, litteratur och poesi ha en minst lika betydelsefull roll för att
vi ska nå en lösning som ekonomiska uträkningar. ... Tvättat vatten ... ger nya perspektiv på den ekologiska
krisen, perspektiv som rör sig bortom det rent instrumentella och ekonomiska och just därför återger
naturen dess värde". Tidningen Kulturen "Jag blir förtjust i den varsamhet varmed hon utan stora åthävor
lyfter fram det lilla livet ... hur allt i naturen påverkas av människors handling." Blekinge Läns Tidning
"Miljöförstöringen blir en brännande existentiell fråga ... I enkla ord, men mättat och substansfyllt blir den
utsatta naturen lika mycket en bild av oss själva." Dalarnas Tidningar "Ett kretslopp diktas fram: från mask
och mull till himmel och dunstande hav. ... Formmässigt är dikterna om vår nedsmutsade natur glänsande
rena." Helsingborgs Dagblad "Dessutom hanterar oftast Karin Hultenheim vältuggade ord som ljus och
mörker, jord och vatten, med en överraskande originalitet." Borås Tidning "Samlingen som helhet består
av korta, luftigt satta dikter och det finns inget som hinner bli långrandigt eller överlastat." Svenska
Dagbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Här tvättas kläderna i kallvatten och utan tvättmedel - svt.se

Jag ska kanske föreslå att ni söker på "Fasadtvätt ultrarent vatten" på Youtube för att se ett antal exempel
på hur effekten blir. Jag...

Här måste du tvätta i kallt vatten - och utan tvättmedel

Tvätta utan tvättmedel 2018-02-01 Smutsfri tvätt med kallt vatten och utan tvättmedel. Det ska nu bli
verklighet i fler tvättstugor i Malmö.

Dosera efter hur hårt ditt vatten är | Mälarenergi

Några av hyresgästerna i Malmös kommunala bostadsbolag får nu testa att tvätta sina kläder miljövänligt,
skriver SVT.



3

Tvättat vatten

https://www.bo-fi.club/?p=TV%C3%84TTAT%20VATTEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TV%C3%84TTAT%20VATTEN&ln=se
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