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BESKRIVNING

Hjalmar Söderbergs stilistiska mästerskap framstod med full kraft redan när hans Historietter publicerades
1898. Det var hans andra bok och den blev en milstolpe i svensk litteratur. De korta berättelserna
"Historietter", som var författarens egen uppfunna term, hade mestadels ett ganska vardagligt innehåll,
men var samtidigt sprängfyllda av innebörd som inspirerade till mängder av individuella tolkningar. Han
beskriver glasklart enkla mänskliga situationer som laddas av gåtfull mångtydighet och lockar fram
tolkningsmöjligheter på ett sätt som erinrar om Baudelaires prosadikt. Hjalmar Söderberg har med
historietterna skapat en helt ny litterär genre som hade sin bakgrund i de kåserier som han under några år
skrev i Svenska Dagbladet under signaturen "Tuppy". I den här utgåvan har Krister Henriksson gjort ett
personligt urval ur historietterna. Dessutom läser han novellen "Kyssen" som publicerades i
novellsamlingen "Det mörknar över vägen" 1907. Musikvinjetter ur Wilhelm Stenhammars
"Sensommarnätter", "Tre fantasier" och "Pianosonat g moll". Staffan Scheja, piano.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

LIBRIS - Historietter

Hjalmar Söderbergs stilistiska mästerskap framstod med full kraft redan när hans Historietter publicerades
1898. Det var hans andra bok och den blev en milstolpe i ...

Hjalmar Söderberg - albertbonniersforlag.se

[ 21 ] SOTARFRUN. DET är en grym och sorglig historia. Jag hörde den mer än en gång berättas i min
barndom, och den kom mig att undra och rysa.

Historietter sida 158 etext | Litteraturbanken

Hjalmar Emil Fredrik Söderberg, född 2 juli 1869 i Stockholm, död 14 oktober 1941 i Köpenhamn, var
en svensk författare, skribent och översättare.
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