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BESKRIVNING

Victor Estby är Sveriges i dag mest publicerade och älskade dagsversmakare. Han skriver om orättvisor i
Stig Dagermans, Alf Henriksons och Tage Danielssons anda, alltid med glimten i ögat.Estbys verser är
underfundiga samtidsskildringar som tränger ner på djupet, manar till eftertanke och ger energi åt viljan att
påverka, förändra.I Under samsas senaste årens pärlor med noveller, alla präglade av socialt engagemang
och patos. Under är en uppföljare till hyllade och flitigt citerade dagsverssamlingen Versting."Estby står
stadigt förankrad i den folkliga poesin - från Gustaf Fröding till Nils Ferlin - och nära arbetarrörelsens
klassiska diktare."Crister Enander, litteraturkritiker"Underbar dagsvers!"Göran Greider"Han hejdar
tankens alltför snabba, ofta fördomsstyrda färd mot det förväntade rimmet och öppnar en oväntad rymd i
det som hade kunnat bli lättköpt. För lättköpt blir det aldrig hos Victor Estby."Jan Arnald (ur
förordet)Victor Estby, journalist och författare. I tio år var han verksam som redaktör för Situation
Sthlm.Har skrivit flera ungdomsböcker och varit redaktör för ett antal antologier.Victor Estby är en stark
och stilsäker röst i den svenska litteraturen.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Under Synonyms, Under Antonyms | Thesaurus.com

Om företaget tagit fram årsredovisningen i digital form kan styrelseledamöterna och den verkställande
direktören antingen skriva ut den och skriva under den på ...

under - Wiktionary

Recent Examples on the Web: Adverb. The Gaza Health Ministry said the latest deaths brought to 18 the
number of minors, age 18 and under, killed in the past four months.

Skriv under aktiebolagets årsredovisning - Bolagsverket

Vi erbjuder tjänster inom bank och försäkring för privatpersoner och företag, samt har ett stort
samhällsengagemang. Gör det enkelt att spara, betala och låna!
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