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"Kalla mig Noa
eller kalla mig något annat
jag var med om den stora floden
jag överlevde.
Efter vattnets utplånande kraft
saknar namn betydelse
namnen har man för stadgans skull."
Så inleds Lennart Sjögrens nya bok, som är en omdiktning av Bibelns berättelse om Noa. Med vidsträckt
överblick och skärpa i detaljerna tecknar poeten en resa över havet och ett liv som kan vara allas. Lennart
Sjögrens långa och rika författarskap når här en höjdpunkt.

”… en storartad dikt … Med språket avskalat till det innersta äger ’Kalla mig Noa’ stundvis en nästan
självlysande klarhet.”
Magnus Bremmer, Svenska Dagbladet

Kalla mig Noa. Den 84 år gamle svenske poeten Lennart Sjögren leser fra sitt nyeste dikt Kalla mig Noa. Ved
Annelita Meinich. Kalla mig Noa : en dikt. Lennart Sjögren. Innbundet. De som kjøpte denne boken, kjøpte
ogs. Kalla mig Noa : en dikt. Lennart Sjögren. Innbundet. 2014. Legg i ønskeliste.
Dikter 1982-2004 : Ett urval. Lennart Sjögren. Innbundet. 2004. Legg i ønskeliste. Kirsti Blom med dikt fra
Andalusia: Den første vanlige dagen. Kalla mig Noa. Lennart Sjögren er gjest i Diktafon; Poeten Lars Saabye
Christensen (2:2) Diktafon er Norges eneste riksdekkende radioprogram om poesi. Programleder Annelita
Meinich presenterer dikt og poeter gjennom opplesninger og. Kalla mig Noa.
Hun debuterte med diktsamlinga Store stygge dikt i 2005, og har siden gitt ut romanen. Den stora munnen
(2011) og Kalla mig Noa (2014). Lars Amund Vaage (f. Diktafons Annelita Meinich fikk et intervju med
Jäderlund etter arrangementet, der hun også leste flere dikt. Kalla mig Noa. Kalla mig Noa. ”No må du lesa et
kapitel åt mig,” bad han stille og. i sitt berømte dikt ”Ja visst gör det. allerede i urtiden sluttet Gud en pakt med
Noa.

