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Beskrivning
Författare: Gun-Britt Sundström.
VAD ÄR DET ATT VARA ETT PAR? Villket ansvar innebär det, vad kan man kräva av
varandra? Tid? Sex? Trohet? Är det annorlunda om man gifter sig? Kan man leva ihop om
man har olika ideal för hur ett förhållande ska vara?
Sådant diskuterar Martina och Gustav med varandra och med andra, allt medan de försöker få
sitt samliv att fungera, ger upp och skiljs åt men börjar om igen, om och om igen... Romanen
utspelas i Stockholm på 1960- och 70-talet, en tid av förändring då många tror att kärnfamiljen
är på väg att avskaffas. Ändå upptäcker Martina hur svårt det är att vara utan "make" när alla
man känner bildar par och familj.
Maken utkom första gången 1976 och har blivit mycket läst och citerad. Många känner igen sig
själva på olika sätt i denna oromantiska roman - man skrattar och gråter med det omaka
kärleksparet.
Omslagsformgivare: Marina Mattsson

Annan Information
9 jul 2014 . Efter påtryckningar från olika håll började jag läsa Maken av Gun-Britt Sundström.
Tråkigt omslag. Tråkigt namn. Är den inte sådär ålderdomligt torr? Nej. Formgivaren har
misslyckats, helt klart. Den här boken är långt ifrån torr eller ålderdomlig, den sprakar och
lever och är fylld av så mycket insikt och.
Prisinformation. Biljetter finns att köpa via länk nedan, Lundins Bokhandel, Coop Forum,
Karlshamns Turistbyrå samt spelkvällen från kl 18.00 i kassan. Priser: vuxen 200 kr, scenpass
160 kr. Pensionär 180 kr, scenpass 140 kr. Ungdomar t.o.m. 25 år 70 kr, scenpass 50 kr.
Gruppbiljetter ring Sören Fohlström telefon 0454-32.
26 maj 2016 . Ninni Holmqvist, Mona Masri och Ziggi Askaner var tre av deltagarna som
diskuterade kvällens bok ”Maken – en förhållanderoman” av Gun-Britt Sundström.
TVÅSAMHET är Relationsinstitutets bokcirkelkvällar på Inkonst som lekfullt och interaktivt
skärskådar tvåsamhet som relationellt fenomen med.
19 sep 2017 . Känslomässiga krockar, desperata gräl, uppbrott, tårar, mångordiga analyser och
lustfyllda återföreningar. För första gången har Gun- Britt Sundströms bok Maken
dramatiserats för en professionell teaterscen. Nu är det urpremiär för Ninna Tersmans
dramatisering av Maken på Riksteatern, i regi av Lena.
Maken till familj! 2016 1 t 38 min. En pojke från en stor styvfamilj tröttnar på att slussas runt
och beslutar att barnen ska bo tillsammans i ett hus och att föräldrarna ska turas om att hälsa
på. Medverkande: Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu. Genrer: Fredagsmys,
Komedier, Världen runt, Frankrike. Regissör: Gabriel.
4 sep 2017 . Maken är en roman av Gun-Britt Sundström som gavs ut 1976. Med åren har den
blivit en klassisk kultroman. Den är nu aktuell som teater i Riksteaterns regi. Falu
stadsbibliotek bjuder nu in till en kväll för samtal kring boken måndagen den 25 september kl.
17.30–19.00. Läs boken i förväg och anmäl dig.
13 okt 2017 . Bild: JOSE FIGUEROA | Roman som teater. Gun-Britt Sundström klassiska
roman "Maken" har fått sceniskt gestaltning. En förflyttning till teaterscenen som fungerar
mycket bra i Ninna Tersmans dramatisering, menar Kurirens recensent Eva Åström. På bild de
medverkande Karin Bengtsson, Jesper Feldt.
Make, substantiv. Make är en manlig part i ett äktenskap (%C3%A4ktenskap). Böjningar:
make, maken, makar, makarna. Engelska: partner.
5 maj 2017 . Tron bar Helena Swärd i sorgen efter maken som dog i tjänst. Den åttonde
februari förra året blev brandmannen Anders Swärd påkörd i tjänsten. Ett dygn senare avled
han av skadorna. Dagen har mött hustrun Helena Swärd som berättar om ett år präglat av
chock, sorg och bottenlös saknad. Men också.
Som om maken skulle ha idats lyssna på det? Knappast. 2) Systerns talspråk. Det kan vara det
absolut värsta stilgrepp jag vet. Han kolla på mig och sen sjappa vi och då tappa han väskan.
Den stilen. Jag bara ryser. Dessutom tycker jag i uttryck och formuleringar att hon låter som
typ sextio, men i själva verket är hon väl.

Roman- och teaterkonst möts inför Maken i Gävle. 17 augusti 2017 - Nyhet. Den 9 oktober
spelas pjäsen Maken på Gävle Teater i en uppsättning av Riksteatern. Pjäsen bygger på GunBritt Sundströms kultroman från 1976 med samma namn. Med anledning av detta bjuder
Stadsbiblioteket 14 september kl 17.30 in till en.
16 aug 2016 . En förhållanderoman, det kallar Gun-Britt Sundström sin roman Maken för. Den
kom 1976 och ingår i Bonniers Klassikerserie. Cecilia Blomberg har läst om .
11 sep 2017 . Maken har en otrohetsaffär, men fruns klockrena hämnd får honom att ångra
allt. Newsner ger dig nyheter som berör!
3 sep 2017 . Gun-Britt Sundströms 1970-talsroman ”Maken” är aktuell i höst både på Gävle
teater och på Stadsbiblioteket. GD Kulturs redaktör Kristian Ekenberg läser.
Katso sanan make käännös ruotsi-suomi. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja
netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä!
Exempel på hur man använder ordet "maken i en mening. Betydelse, synonymer och
översättningar finns.
Maken. I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken
träffas Martina och Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en fond av
studentdemonstrationer och intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka hålla ihop
sitt förhållande. De är bästa vänner, men.
25 sep 2014 . Ändå upptäcker Martina hur svårt det är att vara utan "make" när alla man
känner bildar par och familj. Maken utkom första gången 1976 och har blivit mycket läst och
citerad. Många känner igen sig själva på olika sätt i denna oromantiska roman- man skrattar
och gråter med det omaka kärleksparet.
9 aug 2013 . Feministisk klassiker. Kultbok. Generationsroman har den kallats. Nu har den
kommit ut för sjunde gången, i bamsig pocketupplaga, Gun-Britt Sundströms Maken. Färdig
för en ny generation kvinnor och män att sätta tänderna i, avsmaka och tugga vidare på i sina
egna liv. Det här en bok som man gärna.
9 maj 2017 . Nu ska Arbogakvinnan ge sin version av vad som hände kvällen innan hennes
make hittades död i Hjälmaren vid sommarstugan i Arboga. I förhör har hon nekat från.
30 aug 2014 . Nu är det dags att dra igång vårt första samläsningsprojekt! Det blir en bokcirkel
som håller till på Facebook och boken vi ska diskutera är som tidigare annonserats Maken av
Gun-Britt Sundström. Har du läst den tidigare, för fyra år sen eller fyrtio? Då har du säkert
något du vill diskutera och om du inte…
15 nov 2017 . Maken efter dödsolyckan: "Helt svart". Luleå, uppdaterad Familjeturen
förvandlades till en tragedi. Vid onsdagens rättegång berättade den 50-årige Luleåbon om när
han förlorade hustrun i den svåra båtkollisionen i Södra hamn. "Som att någon släppte en
bomb. Helt svart blev det", säger han.
Riksteatern visar en dramatisering av kultromanen från 1976.
Försörjningsplikt mot make efter att maken träffat annan partner? 2017-11-20 i Underhåll.
FRÅGA Om man ligger i skiljsmässa och ena maken har skaffat en ny partner, har den andra
maken då fortfarande försörjningsplikt? SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline
med din fråga! I det fall äktenskap upplöses genom.
Omställningspension kan du få som ett ekonomiskt stöd om din make eller maka dött. Är du
yngre än 65 år kan du ha rätt till stödet.
20 jun 2017 . Maken och svärfadern dömdes till fängelse för att ha misshandlat och låst in
kvinnan. Nu har hovrätten mildrat domen mot maken.
13 okt 2017 . Ska Martina och Gustav bara vara vänner, ses för att ha sex, leva monogamt,
gifta sig eller ha ett öppet förhållande? De har försökt lösa sin relation i boken Maken sedan
1976 då den kom ut. Nu har Ninna Tersman gjort pjäs av den kultförklarade romanen.

30 okt 2017 . Min man och jag har många gemensamma nämnare, förstås. Inte bara kärleken,
äktenskapet och barnen. Men också värderingarna.
I Maken möter vi Martina och Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet. I en
tid av student-demonstrationer och intellektuella diskussioner kä.
5 nov 2017 . Som första spelplats i Skåne kommer föreställningen Maken, fredagen den 10
november klockan 19.00, till Teaterhallen i Tomelilla Folkets Park. Föreställningen är en
dramatisering av Gun-Britt Sundströms kultroman med samma namn. I Maken får publiken
följa de två unga universitetsstudenterna.
24 okt 2017 . Samhälle TT Ingen kommer undan de sexistiska kommentarerna, inte heller de
som stiftar landets lagar. När riksdagsledamoten Rossana Dinamarca gick tillbaka till jobbet
efter en graviditet, undrade en kollega om hennes make tagit över ammandet.
28 nov 2017 . Södra Teatern 28 nov, 19.00 – Stora Scen Köp biljett här:
http://sodrateatern.com/maken/ De två unga studenterna Martina och Gustav träffas i
sextiotalets Stockholm. Vi följer deras intellektuella och känslomässiga brottningskamp med
att få sina skilda behov av integritet, trohet, sex, flersamhet och vänskap.
15 okt 2017 . Mårdaklevsbördiga komikern Annika Andersson attackerades av en Gaissupporter efter en show i Göteborg, skriver GT. Nu lämnar hennes make Thomas Andersson
uppdraget som Gais-ordförande av familjeskäl.
2 aug 2017 . Det var i början av juli som en undersköterska gjorde hembesök hos ett äkta par i
Uppsala. Båda makarna tar mediciner, men bara mannen var inskriven i hemvården för att få
hjälp med att sköta sin dosering. Av okänd anledning tog undersköterskan istället fruns
morgonmediciner och gav dem till mannen.
De två unga studenterna Martina och Gustav träffas i sextiotalets Stockholm. Vi följer deras
intellektuella och känslomässiga brottningskamp med att få sina skilda behov av integritet,
trohet, sex, flersamhet och vänskap att samexistera i förhållandet. I en dramatisering av GunBritt Sundströms kultroman Maken träffas Martina.
Engelsk översättning av 'maken' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från
svenska till engelska gratis online.
15 okt 2017 . I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman
Maken träffas Martina och Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet.
11 jun 2008 . Mycket "Maken". En klippbok för fyrtiotalister. Så beskriver Gun-Britt
Sundströms sin nya bok ”Bitar av mig själv”. Men det blir lätt mycket ”Maken”, Sundströms
kultroman från 1976, när man skriver om henne, konstaterar Annina Rabe. Av: Annina Rabe.
20 mar 2017 . En 42-åriga kvinnan och hennes 25-åriga svärson häktades idag misstäkta för
mord på maken. Maken hittades drunknad i en sjö vid sommarstugan där.
3 dec 2017 . När Mari-Ann Hjulbäcks make dog kände hon ett stort behov av att prata om
sorgen men fick inte det stöd hon behövde av vare sig samhället eller vänner. När hon hittade
föreningen VIMIL för personer som förlorat en anhörig kändes det som att komma hem. För
sex år sen förlorade Mari-Ann Hjulbäck sin.
25 jul 2017 . I en dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken från
1976 träffas Martina och Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en
fond av studentdemonstrationer och intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka
hålla ihop sitt förhållande. De är bästa vänner,.
Maken har noll sexlust just nu. Han kramas gärna och pussas varje dag. Men sen är det stopp.
Han säger att det är för att han är stressad på jobbet, men det känns ändå jävligt trist. Jag har
tillfredsställt mig själv nu i många månader, men nu känner jag att det räcker. Jag är så jäkla
kåt hela tiden tiden att.
Den make som köpt bilen och skaffat sig skulden ansvarar själv för skulden. Den andra

maken kommer inte att bli betalningsansvarig för lånet.
. och intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka hålla ihop sitt förhållande. De är
bästa vänner, men hur ska de kunna få sitt förhållande att fungera när behov och ideal skiljer
sig åt? Kan de leva i en öppen relation? Bara ses och ha sex? Hur kommer det sig att de inte
kan hitta e. visa mer. Teater: Maken.
2 okt 2017 . ”Det går inte att umgås med folk som inte har läst 'Brott och straff'”, utbrister
studenten Gustav i Riksteaterns relationskomedi ”Maken”. Han säger det som om det vore den
mest självklara saken i världen, lyckligt ovetande om att det är en replik som närmast gör
honom själv socialt omöjlig. Intrycket av en.
När en ensamkommande minderårig flicka kom till Sundsvall var hon både gift och gravid.
Nu har hon fött sitt barn. En 16-åring kom till en vuxenförläggning i Örnsköldsvik med sin
make, men efter en tid omplacerades flickan akut. Enligt socialtjänsten finns det minst ett tiotal
nyanlända länsbor under 18 år som betraktar sig.
20 mar 2017 . En första förhandling tog inte mer än 20 minuter, den 42-åriga kvinnan är på
sannolika skäl misstänkt för mord på sin make, alltså den högre misstankegraden. Mordet ska
ha begåtts i augusti 2015, då hittades mannen drunknad. Hon sitter sedan tidigare häktad för
mordet på sin pappa. 42-åringen.
Maken. Dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman. De två unga studenterna
Martina och Gustav träffas i sextiotalets Stockholm. Vi följer deras intellektuella och
känslomässiga brottningskamp med att få sina skilda behov av integritet, trohet, sex,
flersamhet och vänskap att samexistera i förhållandet.
Aktivera BiljettAlarm för Maken - Få information via e-post när biljetter släpps och boka en
plats i publiken till liveupplevelsen!
2 okt 2017 . Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet.
Pris: 39 kr - Spara 29%! Pocket, 2008. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Maken av Gun-Britt
Sundström på Bokus.com. Boken har 5 st läsarrecensioner.
19 jan 2016 . Iperioden trias för omkring 250–200 miljoner år sedan så var några av havens
toppredatorer de delfinliknande fisködlorna, eller ichthyosaurier, som storleksmässigt kunde
bli ungefär lika långa som din lokala stadsbuss. Men fanns det även ännu.
10 nov 2017 . Gun-Britt Sundströms kultroman ”Maken ” är förlagan till teaterföreställningen
”Maken” som spelas fredagen 10 november i Teaterhallen i Tomelillas Folkets Park. En
känslomässig berg- och dalbana, en renande teaterupplevelse att inleda helgen med.
30 sep 2017 . Gun-Britt Sundströms förhållanderoman ”Maken” är en modern klassiker som
kommer i nya upplagor med ojämna mellanrum. Min egen ur-Make, publicerad som
Månadens bok 1976, är nött och välbläddrad, med understrykningar.
26 aug 2017 . Markus Manninen var en av de tre domarna som skärpte Therese Johaugs
dopningsdom.
Maken has 639 ratings and 34 reviews. Annika said: Fantastiskt välskriven bok fullproppad
med vackra citat för en kärlekskrank läsare att relatera till. .
En dramatisering av kultromanen Maken av Gun Britt Sundström.
I en dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken träffas Martina och
Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet.
7 jul 2017 . Anna Book har rasat i vikt. Nu avslöjar maken Roberto Toledano att det går vilt till
i sängkammaren. – Den sexuella aktiviteten. Gud, Anna har alltid varit så rörlig!
18 sep 2017 . NORRKÖPING Norrköping När maken inte ville prata tog kvinnan ett
"skamgrepp" på honom och bet honom sedan i ryggen. Nödvärn, menar hon själv, men
tingsrätten tycker annorlunda.
. Halloween bakning · Happenings · Hela Sverige Bakar · Helgen · Hus & Hem · Julen 2010 ·

Julen 2011 · Julen 2012 · Julen 2013 · Julen 2014 · Julen 2015 · Julen 2016 · Kaffestugan ·
Kladdkaka · Konst · Korvrätter · Kötträtter · Kycklingrätter · LCHF · Livet är fint · Livsresan ·
Lunchtips · Maken · Makeup & Skönhet · Måndag.
21 sep 2017 . Mannens sista önskan var att få bli begravd i Kosovo. Hans änka ordnade detta
och vände sig sedan till socialtjänsten och begärde 17 600 kronor för sina och sina barns
resekostnader. Kammar-rätten säger dock nej eftersom mannen kunde ha fått en värdig
begravning även i Sverige.
4 sep 2017 . Jag skriver det här brevet för att berätta att jag lämnar dig för alltid. Jag har varit
en god make åt dig i sju år och har ingenting att visa upp för det. De senaste två veckorna har
varit ett rent helvete och idag ringde din chef och sa att du hade sagt upp dig från jobbet. Det
blev droppen som fick bägaren att rinna.
3 jul 2017 . 3 juli 2017 bjuder Elisabeth Andreassen på en musikalisk överraskning tillägnad
sin avlidna make.
I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken träffas
Martina och Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en fond av
studentdemonstrationer och intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka hålla ihop
sitt förhållande. De är bästa vänner, men hur ska de.
8 nov 2017 . Äktenskapet sprack på grund av att mannen ansåg att hustrun tagit till sig för
mycket av svenska jämställda värderingar. Svenska kvinnor är att jämställa med horor, anser
mannen som i dödshot riktade mot ex-hustrun bl.a. kallat henne för ”en försvenskad hora”.
Kvinnan är rädd både för att ex-maken ska.
I en dramatisering av Gun Britt Sundströms kultroman Maken träffas Martina och Gustav som
nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en fond av studentdemonstrationer och
intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka hålla ihop sitt förhållande. Behov och
ideal skiljer sig åt. Kan de leva i en öppen.
9 Sep 2017 - 57 sec - Uploaded by Expressen TVTv-profilen Tone Bernadotte Oppenstam är
nu djupt orolig inför katastrofen.
31 okt 2017 . Boken Maken gavs ut 1976 och har sedan dess blivit något av en klassiker som
lästs och citerats av många generationer. Handlingen utspelar sig under sju års tid med start
1967. Gun-Britt Sundström kallade själv boken för en förhållanderoman och den har av
många beskrivits som en relationsbibel.
15 sep 2017 . Dramatisering av kultromanen "Maken" av Gun-Britt Sundström från 1976.
Arrangör: Eslövs teaterförening, Bibliotekets vänner. Martina och Gustav träffas vid
Stockholms universitet. Vi följer deras förhållande genom livets olika turer. Biljetter (fika i
pausen): med Scenpass eller medlem i Bibliotekets vänner.
30 nov 2017 . Kultromanen ”Maken” av Gun-Britt Sundström från 1976 spelas på Växjö teater
den 1 december i Riksteaterns regi.
Maken En förhållanderoman. Författare, Gun-Britt Sundström. Originaltitel, Maken.
Originalspråk, Svenska. Omslagsbild, Sten D Bellander. Land, Sverige. Förlag, Albert
Bonniers Förlag. Utgivningsår, 1976. Huvudpersoner, Martina, Gustav.
Samtalet inleds med en presentation av Riksteaterns uppsättning av Maken. Måndag 9 okt kl.
19.00 spelas Maken på Gävle teater. Vi ordnar teaterbiljetter och en resa mellan Falun och
Gävle. Teaterbiljetten kostar 300 kr och resan är kostnadsfri. Ett begränsat antal platser finns
för teaterresan, anmälan gör ni samtidigt som.
Pris: 53 kr. pocket, 2008. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Maken av Gun-Britt
Sundström (ISBN 9789100114718) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
20 aug 2017 . Efter tio års förhållande går inte varje dag längre som en dans. Nu berättar
medieprofilen Hannah Widell om det öppna storbråket med sin make Gustav Wallin –…

Slå upp mannen, maken på franska | Svensk-franskt lexikon | översätta, glosor, ordbok,
ordlista.
Lyxfällan. Säsong 11 - Maken blundar för problemen. Publicerad 14 sep. 2011. Maria känner
sig ibland ensam med familjens ekonomiska problem. Maken Dennis väljer att blunda för
problemen med tv-spel, filmer och tidningar. Se avsnitt 1. Avsnitt 1 | Säsong 11.
13 okt 2017 . Romanen Maken av Gun-Britt Sundström från 1976 är en modern klassiker och
har kallats för en ”relationsbibel”. Nu har den blivit teater och är på turné med riksteatern –
ikväll spelas den i Piteå.
make. äkta man. Jag vet inte om du har träffat min make? Antonymer: maka · en av ett par.
Jag hittar inte maken till högervanten. like; något likvärdigt; motsvarighet. Har du sett på
maken. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast
nedan kan gälla en: Besläktade ord: makalös.
Med åren har Maken blivit något av en kultroman med sin närgångna och finstämda skildring
av förhållandet mellan de båda studenterna Martina och Gustav som bestämmer sig för att leva
i ett fritt förhållande där vänsterprassel inte ska vara något hinder, men naturligtvis blir det och
leder till oerhörda spänningar när en ny.
7 jul 2009 . "Jag är bitter på livet som skapade oss för varandra men gjorde det så klantigt att
vi inte passade ihop." (Ur Maken) Romanen Maken skrevs 1976 av den då blott 21-åriga GunBritt Sundström och den har sedan dess kommit i nya utgåvor då och då, senast 2008 i
Bonniers klassikerpocketserie, försedd med.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Huvudprincipen är att varje make står för sin egen försörjning efter en skilsmässa. Skulle det
vara så att den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll kan detta ske under en
övergångstid. Det kan även vara så att ena maken behöver underhåll under längre tid än som
nämnts ovan vilket kan ske under vissa.
Har du en gång läst Maken glömmer du den aldrig! De är unga när de träffas Martina och
Gustav. De blir kära. Men sedan? När måste man bestämma sig för vem man vill dela resten av
sitt liv med? Är det annorlunda om man gifter sig? Kan man leva ihop om man har olika ideal
för hur ett förhållande ska vara? Martina och.
Jag tycker att det är så s j u k t jäkla svårt att hitta på en present till maken, oavsett om det är
juklapp, födelsedag eller Fars Dag. Tiden med en kladdig teckning är långt förbi och strumpor
och kalsonger i all ära, men nä. Visst, det är talibanen som borde vara den som kommer på
vad hon vill ge sin pappa när det kommer till.
6 dagar sedan . En kvinna som tidigare dömts för misshandel av sin man har dömts igen för
olaga hot och överträdelse av kontaktförbud mot maken.
2, baken. draken. flaken. haken. jaken. kraken. laken. maken. naken. raken. saken. skraken.
smaken. spaken. staken. taken. vaken. vraken. 3, biltaken. bilvraken. bråkstaken. byxbaken.
exmaken. fredstaken. gemaken. halmtaken. halvnaken. hustaken. isflaken. klarvaken. kloaken.
konjaken. leksaken. ljusstaken. orsaken.
make - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
9 feb 2014 . Maken av Gun-Britt Sundström räknas ibland som en feministisk klassiker från
sjuttiotalet. Boken handlar om två människor som försöker med alla medel få sitt förhållande
att fungera. På baksidan av den utgåva jag har (från 2012) står det hur det går för dem. Denna
recension kommer därför att behandla.
Gun-Britt Sundströms kultroman "Maken" är nu aktuell som teater! Måndag 10 Oktober 2017
kl 19.00. Längd: ca 2 tim 10 min inkl.paus. ny bokaknapp. De två unga studenterna Martina
och Gustav träffas i sextiotalets Stockholm. Vi följer deras intellektuella och känslomässiga

brottningskamp med att få sina skilda behov
Maken. I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken
träffas Martina och Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en fond av
studentdemonstrationer och intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka hålla ihop
sitt förhållande. De är bästa vänner, men.
Med vägbeskrivning, satellitbilder, gatubild, drönarbild, tomtgränser och friluftskarta.
I en dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken träffas Martina och
Gustav som nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en fond av
studentdemonstrationer och intellektuella diskussioner kämpar de med att försöka hålla ihop
sitt förhållande. De är bästa vänner, men hur ska de kunna få sitt.
5 mar 2017 . Andy jobbade ofta sent och på många sätt var det väldigt trist för paret att inte
kunna ses lika ofta som de ville. Men en dag på kontoret så bestämde sig Andy för att åka hem
tidigare för att överraska sin fru. Men när han kom upp så verkade frun sova, då såg han det
som gjorde att han ville ta ut skilsmässa.
15 feb 2017 . I morse anhölls tre personer, misstänkta för inblandning i mordet på 42-åringens
make, ett dödsfall som inledningsvis troddes vara ett olycksfall.
I Ninna Tersmans dramatisering av Gun-Britt Sundströms klassiska kultroman Maken träffas
Martina och Gustav. De är nyblivna studenter vid Stockholms universitet. Mot en fond av
studentdemonstration.
De två unga studenterna Martina och Gustav träffas i sextiotalets Stockholm. Vi följer deras
intellektuella och känslomässiga brottningskamp med att få sina skilda behov av integritet,
trohet, sex, flersamhet och vänskap att samexistera i förhållandet.
8 aug 2016 . Kärleksklassikern "Maken" av Gun-Britt Sundström gräver i det svåra med
tvåsamheten. Nina Lekander drömmer sig tillbaka till en tid när par kunde provbo.
I ”Maken” finns sådana känslor i övermått – och beskrivs som en del av själva kärleken.
Denna känslonaturalism, om man får kalla det så, gör det också möjligt för läsaren identifiera
sig med Martina och Gustav utan att för den delen känna igen sig i allt. Men också omvänt: att
känna igen sig utan att alltid identifiera sig.
3 okt 2017 . I kväll kommer Riksteatern till Nora med sin föreställning baserad på Gun-Britt
Sundströms kultförklarade roman Maken.
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