
Interiörmålning om vintern
Ladda ner boken PDF

Nils-Åke Hasselmark
Interiörmålning om vintern Nils-Åke Hasselmark boken PDF

 

»Så debuterar en diktare! Recensentens tillvaro kan vara
avundsvärd - plötsligt håller man i sin hand en bok som är
radikalt annorlunda. Nils-Åke Hasselmark debuterar med en
blå bok som i ett slag förvandlar en ung dykare och sjöman
till diktare. »Birger Christofferson i Stockholms- Tidningen

»Vilda ord virvlar Nils -Åke Hasselmark ihop med ömma-och
det blir poesi. En bro står där helt sedigt över sitt vatten med
ett litet krypande tåg - och plötsligt välver den sig i stället

långt ut i en hisnande rymd. Ljusen blinkar någonstans på en
annan kust - och plötsligt blinkar de inne i ens hjärta.»

Bo Strömstedt i Expressen

Innan mörkren
1958. Hft. 9:50

»Hasselmark har bestått det svåra provet att återkomma efter
en lyckosam debut med en bättre bok. - Vad denna begåvade



pöet lyckats mana fram är något ganska märkligt.»
Ingvar Orre i Stockholms- Tidningen

»Det är stark och gripande lyrik ... hans nya samling rymmer
ett par kärleksdikter som hör till de vackraste och mest avspända
som femtiotalets unga lyrik hittills har åstadkommit, friska,
sinnliga och sakliga som Garcia Lorcas zigenarballader.»

Göran O. Eriksson i Göteborgs Handels-och Sjöfarts- Tidning
Pris: 9:50 [60570]NILS-ÅKE HASSELMARK

Dikter över en brusten trädgård
1957. Hft. 8:50
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