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Erindringer Torgny Lindgren Hent PDF Du burde skrive dine Erindringer, sagde forlæggeren. Det kan jeg
ikke, sagde jeg. Jeg har ingen erindringer. - citat fra bogen Med lige dele ironi og vemod beretter Torgny
Lindgren, en af Sveriges helt store forfattere, om den by og de slægter, den opvækst og de møder, de tanker
og ideer, der har formet hans liv og forfatterskab. Det er historierne om den piberygende mormor, om mor og
far, om farbror Hjalmar, som Lindgren altid har troet ville blive morder: ”Men det lykkedes ham aldrig at
bestemme sig for, hvem han skulle myrde”, om spionen Stig Wennerström, om politikeren Oluf Palme, om
forfatterkollegerne og om mad som symbol på kærlighed, der udgør erindringer i Torgny Lindgrens særegne
og humoristiske optik. Pressen skriver:  »Torgny Lindgrens liv hænger ikke sammen som en ’livsrejse’,

beklager han – men det forhindrer ham ikke i at hylde livet i en underfundig leg med erindringen som form.«
***** – Søren Vinterberg, Politiken »Lindgren skaber en næsten yndefuld balance mellem lethed og tyngde,

både når han genskaber personer fra fortiden, og når han skriver, usentimentalt og prægnant, om store
eksistentielle problemer. Man overgiver sig uden forbehold til hans elegante og begavede dialog med sig selv
– og sin læser.« – Vibeke Blaksteen, Kristeligt Dagblad  »Medrivende og fortalt i tempo, der veksler præcis,

hvor man som læser trænger til det. Man kan mærke pulsen i linjerne.« ***** – Julia Lahme, Femina
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