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"Allt började i en lägenhet i Kristianstad för ett par år sedan. Sedan min farmors bortgång 1999 hade mina
föräldrar lagrat en del av hennes efterlämnade saker i en etta strax utanför staden. Jag och min syster använde
den ibland som övernattningslägenhet när vi var på besök i Skåne. En dag råkade jag få syn på en av farmors
almanackor i en skrivbordslåda. Jag minns inte vilket år den var från, men på omslaget hade farmor skrivit
ETT SVART ÅR. Den där formuleringen satte igång något i mig, det var något med dessa väldigt öppna
poetiska ords liksom malplacerade placering på omslaget till en ordinär väggalmanacka. Det var som om
denna mening uppmanade till vidare läsning. Jag bestämde mig för att samla ihop alla farmors almanackor
som fanns kvar och gå igenom materialet, kanske dels för att lära känna henne bättre, men också för att ta reda
på om det någonstans i detta efterlämnade material fanns en berättelse, en skönlitteratur. Min bok Almanacka
är ett direkt resultat av farmors anteckningar. Likt en enmansredaktion har jag arbetat med materialet.
Det är found poetry, det är dokumentärlyrik." Kristofer Flensmarck
Välkommen. Bläddra bland. com Tävling: ehdk. m. En almanacka för december, vackert illustrerad med Jan
Bergerlinds klassiska motiv med gårdstomtar och det svenska.
Du kan också lägga till personliga datum, kom ihåg-listor. Almanackor och Organizers för Dig som är

intresserad av häst, hund, katt eller jakt. Kalender/Almanacka för 2018 online med helgdagar, händelser m.
Hämta en kalender, eller flera, för utskrift. Almanackor och Organizers för Dig som är intresserad av häst,
hund, katt eller jakt. Du kan också lägga till personliga datum, kom ihåg-listor. Bläddra bland. På din
personliga onlinekalender kan du lägga in händelser som vanliga möten men även repeterar händelser som tex
födelsedagar, veckomöten m. Detta är Svenska Akademiens almanacka. Bläddra bland. Den innehåller
dagens namn, både ur den vanliga almanackan och ur Akademiens utökade namnlängd. 2018 Måndag Tisdag
Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Januari 1 2 3 4 5 Nyårsdagen Trettondedag jul Konungens namnsdag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 På din personliga onlinekalender kan du lägga in händelser som vanliga
möten men även repeterar händelser som tex födelsedagar, veckomöten m. 2018 Måndag Tisdag Onsdag
Torsdag Fredag Lördag Söndag Januari 1 2 3 4 5 Nyårsdagen Trettondedag jul Konungens namnsdag 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 En enkel och översiktlig almanacka med namnsdagar, flaggdagar och aktuella
evenemang.
En almanacka är en förteckning över kalendern, det vill säga årets dagar, veckor och månader, med uppgifter
om helgdagar, namnsdagar, astronomiska.

