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BESKRIVNING

"Jag skrattar gång på gång åt de underfundiga texterna, och inser att jag aldrig läst något liknande." -
Mikael Niemi"Ett uppfriskande radikalt diktverk om livet i det som kallas periferin; att läsa för alla som
klappar sig på axeln för att de besökte Sundsvall en gång när de var åtta år." - Therese Eriksson, Svenska
Dagbladet Poeten David Väyrynens debut Marken handlar om Malmfälten. Här är två stora folkrörelser
fortfarande en del av kulturen och mentaliteten: den inomkyrkliga laestadianska väckelsen och den
socialistiska arbetarrörelsen. Med blandade metoder såsom fri och bunden vers, prosa, sånger,
predikningar, dokument, nekrologer och listor, skildrar Marken hur människorna håller fast vid värden om
solidaritet, arbetsiver och ödmjukhet, i tider då röster hörs påstå att kollektiva värden är föråldrade.
Marken berättar också om Malmfälten som region, hur den som periferi väljer att förhålla sig till centrum
och vad som händer när den delvis vänder moderniteten ryggen. David Väyrynen (född 1983) från Hakkas,
Gällivare kommun, är diversearbetare, kommunpolitiker och ordförande i Norrländska
litteratursällskapet/Författarcentrum Norr. Marken är Väyrynens debut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Best things to do in Marken, Netherlands - Holland.com

History Early years. Marken was an island in the Zuiderzee. For some time during the later 19th and early
20th centuries, Marken and its inhabitants were the focus of ...

Marken - Wikipedia

Pris: 191 kr. flexband, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Marken av David Väyrynen (ISBN
9789188035080) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...

Skänninge Marken - Mjölby kommun

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med
radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om ...
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MARKEN

https://www.bo-fi.club/?p=MARKEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MARKEN&ln=se
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