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Andreas Björsten (född 1959) är en av landets främsta estradpoeter. Han har gjort
hundratals uppläsningar genom åren på festivaler och poesiscener. Under många år var
han en återkommande livepoet på bl.a. Hultsfredsfestivalen, Poeternas Estrad i
Stockholm samt Poetry Slams runt om i landet. Andreas har med framgång deltagit i
Poetry Slam SM flertal gånger, både individuellt och i lag.
Björsten publicerade sina första dikter 1981 i olika tidskrifter och fanzines. Sedan dess
har det blivit en handfull diktsamlingar på olika förlag; Från Mitt Kontor, Visitbok,
Muntliga dikter, Kärleksbikter, Muntliga åtbördor. Dessutom medverkat i en mängd
antologier och tidskrifter.
Denna volym med hans samlade dikter har devisen; ”Allt ska med!”
Tidiga tidskriftspubliceringar (som grävts fram ur Kungliga Bibliotekets gömmor),
antologier, internetpubliceringar samt en del hämtade direkt från liveuppläsningar.
En del av dikterna är tidstypiska, andra är mer poeten-själv-typiska, andra har kvalitéer
som pekar i en annan riktning, annat pekar på vänskaper och influenser
– men alltid med poetens tumultuariska medvetande som utgångspunkt.
”Hans bristande ambition gentemot den högre parnassen har format en poet vi kan möta
i jämnhöjd. Han blir en vardagspoet, eller snarare en högtidspoet i vardagskläder.
Allt detta som sammanlagt gett oss den ende lyriske stockholmsskildraren i sitt slag.”
ur Håkan Sandells förord.
Fler nyheter från Bokförlaget Megafon & Den Blinde Argus;
- Thomas C Ericssons BOKSTÄVERNA (2016) är slutsåld. Ny upplaga på gång.
- Tesfit Pawlos kommer snart med en tredje roman (på tigrinska). De två tidigare är
slutslålda.
- Megafon kommer att vara med på POESIMÄSSAN i Göteborg 20-21/3
(Stadsbiblioteket). Andreas Björsten kommer då att göra ett liveframträdande.
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