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Beskrivning
Författare: Eija Hetekivi Olsson.
Hon bankade skiten ur honom. Satt gränsle över hans rygg och skrek: ?SAATANAN SIKA?,
djävulens svin. Hennes armar roterade som små propellrar och piskade mot hans rakade skalle
så att fläsket därunder korvade sig. Ilskan inom henne kom ut i kaskader och flätorna flaxade
vilt omkring och i vägen? Skoldagen var slut. De andra i klassen stod strösslade här och där.
De glodde och gapade, som gäddorna pappa dängde ihjäl med kniven om somrarna.
Gårdarna är klädda i asfalt, höghusen är av betong och ansiktena hårda som sten. Stället heter
Gårdsten. I taggbuskarna finns pantburkar, på gatorna fimpar. Tonåringarna hänger på det
halvtomma torget och i trappuppgångarna. Mammas mopp målar råa åttor i snabb takt, våning
för våning, sveper runt fyllot som säckat till sömns, hugger mot hörnen och listerna. I taken
syns tändarbrända prickar, på väggarna och fönstren snorloskor, snusprillor och sparkmärken.
Ungpundarna kan karate. De har knivar. Papperskorgen på skolgården brinner. Miira håller i
en trimmad tändare. Hon sparkar till Vera, som sparkar tillbaka. Skrattar så att tårarna rinner.
Miira är inte som de andra tjejerna i finneklassen. Hon väjer inte för konflikter, vägrar låta
någon bestämma över sig och väljer särskild matte när de andra väljer allmän. Hon tänker inte
bli trappstädare, utan statsminister eller hjärnkirurg. Miira är född i Sverige. Trots det ses hon

som invandrare och måste läsa svenska som andraspråk i skolan.
Eija Hetekivi Olssons omtumlande debut Ingenbarnsland utspelar sig i Gårdsten och Bergsjön
på 80-talet. Som en svetslåga skildrar romanen det Sverige som växte fram efter folkhemsåren.

Annan Information
Jag har läst en märklig bok de senaste dagarna. Den liknar inget annat. En ”hon” vid namn
Mijra berättar sin historia från lågstadiet till nian i förorten Bergsjön norr om Göteborg.
Gårdsten (och många andra svenska förortsområden) alltså, på 80-talet. Barnen här drev mer
eller mindre vind för våg och tvingades orientera sig.
Biljetter till förhandsvisning av Ingenbarnsland på Göteborgs stadsteater. 03 mar. Hela hon är
en protest mot allt det som inte är rimligt eller rättvist. Fattigdom, feghet, förtryck, misshandel
och missbruk. Hon vill bort från förorten och finnballeklassen. Hon vill bli något. Som
statsminister eller hjärnkirurg. Eija Hetekivi Olssons.
4 okt 2016 . Eija Hetekivi Olssons debutroman Ingenbarnsland härom året handlade om en
flicka med sämsta tänkbara förutsättningar att ta sig fram i det svenska klassamhället. Född av
finska föräldrar i Gårdsten, den lägst rankade av Göteborgs förorter. Föräldrarna har slagit sig
till ro med att hanka sig fram på.
31 mar 2015 . Ingenbarnsland är en pjäs som går på Stadsteatern i Göteborg. Den är baserad
på en bok som också heter Ingenbarnsland. Författaren heter Eija Hetekivi Olsson. Det är
hennes debutroman och den kom 2011. Mira växer upp i en fattig finsk familj i Gårdsten, en
av förortsflickorna i Göteborgförorterna,.
9 mar 2015 . År 2011 debuterade Eija Hetekivi Olsson med boken Ingenbarnsland. Kraftfullt,
ursinnigt och språkligt begåvat berättar hon om en Göteborgsförort märkt av fattigdom och
utanförskap. Ingenbarnsland som monolog, dramatiserad av Åsa Lindholm och i regi av
Carolina Frände, har nu premiär på Nya.
1 feb 2012 . Ingenbarnsland berättar om en sida av Sverige som vi försökt tänka bort i 20-30
år. Den svenska förorten med all sin hopplöshet är som en böld på en annars ganska välhållen
kropp. Jag läste häromdagen Zlatan Ibrahimovics självbiografi och ser egentligen inga
skillnader mellan de här skildringarna.
22 aug 2012 . Måla världen grå igen, tack – Om klass och Ingenbarnsland av Eija HetekiviOlsson. I sin utmärkta och tankeväckande essäbok Var kommer du ifrån? menar författaren
och kulturkritikern Anneli Jordahl att det finns en speciell erfarenhet av kulturellt underläge
som bara klassresenären uppåt har.
Vad skulle Miira säga om det här? Eija Hetekivi Olsson träffar Fönstret på det nyrenoverade

kaféet på stadsbiblioteket på Avenyn i Göteborg. I höst kom hennes andra roman Miira som
tar vid där debutromanen Ingenbarnsland slutar. Nu ska Miira börja gymnasiet inne i stan och
lämna vardagen i Bergsjön och Gårdsten.
Miira är inte som de andra tjejerna i klassen. Hon väljer särskild matte när de andra tar allmän.
Hon vill bli statsminister eller hjärnkirurg och inte trappstädare när hon blir stor. Miira väjer
aldrig för konflikter utan slåss för det hon tror på. Möt henne och de andra barnen som växer
upp i Ingenbarnsland.Hon bankade skiten ur.
Köp billiga böcker inom ingenbarnsland hos Adlibris.
Tidigare har hon jobbat som städare, restaurangbiträde och är utbildad gymnasielärare. 2012
debuterade hon med romanen Ingenbarnsland. – Ingenbarnsland handlar om en stark och
smart tjej som är uppvuxen med sina invandrade föräldrar i fattiga förorter, Gårdsten och
Bergsjön. Miira som säger ifrån och slåss för sin.
12 jun 2017 . Ingenbarnsland.jpg. Självbiografisk roman av Eija Hetekivi Olsson. Berättelsen
utspelar sig i Gårdsten, Göteborg under 1980-talet. Huvudpersonen är Miira och vi följer
henne från de första skolåren fram till slutet av högstadiet. Miiras morsa knogar som städerska
och farsan jobbar på Volvo. De kommer.
Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson (debutant). • Fuskaren som försvann av Per Naroskin
(debutant). • Innan floden tar oss av Helena Thorfinn (debutant). Egenhändigt tagna
fotografier på dessa omslag återfinns som bilagor till uppsatsen. 72. Bredvid varje analys
kommer även pressbilder på böckernas framsidor,.
Hon tänker inte bli trappstädare, utan statsminister eller hjärnkirurg. Miira är född i Sverige.
Trots det ses hon som invandrare och måste läsa svenska som andraspråk i skolan. Eija
Hetekivi Olssons omtumlande debut Ingenbarnsland utspelar sig i Gårdsten och Bergsjön på
80-talet. Som en svetslåga skildrar romanen det.
25 nov 2012 . Äntligen en en bra uppväxtskildring! Det var ett tag sen jag läste en sån.
Äntligen en som varken är vackert sorgsen slash skört prosalyrisk eller rakt upp och ner
wikipediaredovisande om den typiska alkoholistuppväxten eller något liknande hemskt.
Ingenbarnsland lyfter de höjder den gör tack vare.
11 jun 2014 . Eija Hetekivi Olsson debuterade 2011 med boken Ingenbarnsland om sin
uppväxt i Gårdsten. Hon berättar om en Göteborgsförort märkt av fattigdom och utanförskap.
Huvudpersonen Miira är född i Sverige och har föräldrar från Finland. Det är en berättelse om
klass med Miira som vill bort från det finska.
16 feb 2017 . Eija Hetekivi Olsson, född 1973, är uppvuxen i Göteborgsförorterna Gårdsten
och Bergsjön. Hon har bland annat arbetat som trappstädare och restaurangbiträde, innan hon
läste in gymnasiet på komvux och utbildade sig till lärare. Hennes debutroman Ingenbarnsland
som utkom 2012 hyllades av.
19 feb 2012 . Titel: Ingenbarnsland Författare: Eila Hetekivi Olsson ISBN: 9789113038544.
Förlag: Norstedts. Miira förstod inte den svenska ”vargen kommer”. Varför skulle de vuxna
höra sämre om barnen skrek flera gånger och högt, det borde ju vara tvärtom, resonerar hon i
boken Ingenmansland av Eija Hetekivi.
Ingenbarnsland. Författare: Eija Hetekivi Olsson Översättning: Förlag: Norstedts ISBN:
9789113038544. Inläsare: Zara Tellander. Öppna den här puffen i ett nytt fönster · Ladda hem
den här puffen (Högerklicka, välj "spara som"). Dölj/visa kod för att lägga till puffen på din
egen hemsida +. <img style="float: left; margin: 0 3px.
22 jan 2013 . Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson Förrädare av Ola Larsmo Skuggland av
Jonas Brun Ön av Lotta Lundberg. Vi kommer att berätta om böckerna här på bloggen de
kommande veckorna. Inför prisutdelningen den 15 mars kommer vi även att vid ett flertal
tillfällen presentera de nominerade böckerna.

12 nov 2016 . Eija Hetekivi Olsson - Ingenbarnsland & Miira - författarfrukost. I uppföljaren
Miira kan hon äntligen lämna hemspråksklassen och den ofria grundskoletiden bakom sig, för
att påbörja den fria grymmetiden. Plugga järnet på gymnasiet, bli proffs. I hjärnkirurgi. Flytta
hemifrån, hetshångla när hon vill. Bli fri från.
17 apr 2014 . Jan Guillou och Jan Myrdal poserar vid den jättelika Leninbysten som varje år
pryder scenen under Leninprisutdelningen. Eija Hetekivi Olsson läste ur sin roman
”Ingenbarnsland” och Kreti och Pleti underhöll med sina satiriska visor. Cecilia Cervin,
ordförande i Jan Myrdalsällskapet, presenterade årets.
15 feb 2012 . Om författaren. Eija Hetekivi Olsson (född 1973) debuterade som författare med
Ingenbarnsland 2012. Hon växte upp i Göteborgsförorterna Gårdsten och Bergsjön och har
bland annat arbetat som trappstädare och restaurangbiträde, läst in gymnasiet på komvux och
utbildat sig till lärare. 2016 kom hennes.
See Tweets about #ingenbarnsland on Twitter. See what people are saying and join the
conversation.
. TRU Glad sommar, Elin Hedberg Bara roligt i Bullerbyn, Astrid Lindgren Bullerbyboken,
Astrid Lindgren Jako, historien om en negerprins, Joachim Kattrup Liftarens guide till galaxen,
Douglas Adams Tidigare av Eija Hetekivi Olsson: Ingenbarnsland 2012 Fuck skolan
(tillsammans Citat är hämtade ur följande böcker: .
22 okt 2013 . 1. ETNICITET KLASS OCH KÖN I SVERIGEFINSK LITTERATUR. En
intersektionellt filtrerad studie av Susanna Alakoskis Svinalängorna, Antti Jalavas.
Asfaltblomman och Eija Hetekivi Olssons Ingenbarnsland. Rolf Blauberg. Avhandling pro
gradu. Nordisk litteratur. Finska, finskugriska och nordiska.
Att läsa Eija Hetekivi Olssons debutroman Ingenbarnsland är som att möta huvudpersonen
Miira i en trappuppgång i ett hyreshus där lamporna slagits sönder. Tonåringen Miiras ilska
genomsyrar romanen från början till slut. Hennes ilska och frustration över att allt är så
orättvist svämmar ut över sidorna. Hela hon är arg.
11 sep 2016 . Efter den hyllade förortsskildringen "Ingenbarnsland" kommer Eija Hetekivi
Olsson i höst med uppföljaren. Miira tar spårvagnen till innerstan för att.
26 feb 2012 . Ingenbarnsland är Eija Hetekivi Olssons debutroman om att växa upp i de
invandrartäta Göteborgsförorterna Gårdsten och Bergsjön under 80-talet. Boken beskriver
Miiras uppväxt från lågstadiet till högstadiet. Eija Hetekivi Olsson är själv uppvuxen i
Gårdsten, och utbildad till lärare. Ingenbarnsland är en.
4 mar 2012 . Hennes debutroman ”Ingenbarnsland” skildrar Miiras uppväxt, från lågstadiet till
högstadiet, i just Gårdsten och Bergsjön under 1980-talet. Det är 332 sidor tung läsning, som
trots inslag av drastisk humor och språklig lekfullhet drabbar hårt. Det är kort sagt den typen
av berättelse som får kristallkronor i en.
2013 – Eija Hetekivi Olsson för Ingenbarnsland och Sami Said för Väldigt sällan fin.
”Ingenbarnsland är ett bångstyrigt frankensteinfuckyoufinger rakt upp samhällets bortvända
ansikte. Väldigt sällan fin är en stark berättarauktoritet med ett slags bräckligt tvivel över det
sagda.”.
Title: Etnicitet klass och kön i sverigefinsk litteratur : En intersektionellt filtrerad studie av
Susanna Alakoskis Svinalängorna, Antti Jalavas Asfaltblomman och Eija Hetekivi Olssons
Ingenbarnsland. Author: Blauberg, Rolf. Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts,
Department of Finnish, Finno-Ugrian and.
9 feb 2012 . Betongen är tät, mopparna målar åttor på golven, och orden skär mot det svenska
språket när Eija Hetekivi Olsson romandebuterar. Hon kommer från Göteborgsförorten
Gårdsten, och det är där och i Bergsjön hennes bok Ingenbarnsland utspelar sig.
Huvudpersonen Miira är född i Sverige, men hon har.

Ingenbarnsland av Hetekivi Olsson, Eija: Hon bankade skiten ur honom. Satt gränsle över
hans rygg och skrek: SAATANAN SIKA, djävulens svin. Hennes armar roterade som små
propellrar och piskade mot hans rakade skalle så att fläsket därunder korvade sig. Ilskan inom
henne kom ut i kaskader och flätorna flaxade vilt.
2 okt 2016 . Jag minns att jag när jag läste Ingenbarnsland så ville jag så innerligt läsa mer om
Miira, och jag ville så innerligt att det skulle gå bra för henne. Hon var där en flicka att älska
och som man ville väl. I Miira får man då svaret. När romanen börjar är det dags för klass 9 att
tillbringa sina sista dagar tillsammans.
12 nov 2017 . Eija Hetekivi Olsson - Ingenbarnsland. Avslutad 14 nov 19:27; Pris 95 kr; Frakt
Schenker 59 kr; Säljare ABC.fynd.mm.hos*Challis* (5430) Mer från säljaren. Har du en
liknande? Sälj den här. Se hela annonsen.
Eija Hetekivi Olsson, mottog i går den 12 april Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset.
Motiveringen löd: "Eija Hetekivi Olsson har i boken Ingenbarnsland gett röst och språk - ett
ursinnigt och omtumlande nyspråk - åt ett maskrosbarn och hennes uppväxt i det moderna
göteborgska klassamhället." Foto: Olle Asp.
4 mar 2013 . Katapultpriset. KATAPULTPRISET 2013. 2013 års Katapultpris för bästa svenska
skönlitterära debut 2012 tilldelas. Eija Hetekivi Olsson för romanen Ingenbarnsland
(Norstedts) och. Sami Said för romanen Väldigt sällan fin (Natur och Kultur) Pristagarna
belönas med 25 000 kronor vardera. Årets sponsorer.
+ Ingenbarnsland 130206. Wednesday, 6 February, 2013, 17:14. Skol-litteratur, blir till att läsa
så länge hjärnan orkar, eller iallafall till 19:30! #moshjärna #efter #dagens #träning.
30 jan 2012 . Eija Hetekivi Olssons är född 1973, är uppvuxen i Göteborgsförorterna Gårdsten
och Bergsjön. Hon har jobbat som trappstädare och restaurangbiträde, innan hon läste in
gymnasiet på komvux och utbildade sig till lärare. Ingenbarnsland är hennes debutroman. En
bultande vrede - det är den som för.
I Ingenbarnsland kombinerer debutanten Eija Hetekivi Olsson språklig nyskapning med den
nære, svensk-finske migrasjonshistorien og arbeiderhistorien. Hun tegner e.
Göteborgin kaupunginteatterissa saa perjantaina ensi-iltansa Eija Hetekivi Olssonin palkittuun
romaaniin perustuva näytelmä ”Ingenbarnsland”. Uutiset kävi katsomassa näytelmän
harjoituksia.
Uppsatser om INGENBARNSLAND. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor
och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
av Eija Hetekivi Olsson (Bok) 2016, Svenska, För vuxna. Uppföljare till Ingenbarnsland. Miira
är född och uppvuxen i Göteborgsförorterna Gårdsten och Bergsjön. Hon kan äntligen lämna
hemspråksklassen och den ofria grundskoletiden bakom sig. Plugga järnet på gymnasiet, bli
proffs. Flytta hemifrån, hetshångla när.
"Ingenbarnsland överrumplar läsaren med ett konstruktivt raseri, där de invanda
ordboksorden bänts sönder och satts ihop igen i språklig protest. Med lika delar omtanke och
aggressivitet är romanen en rapport från villkorslöshetens nollpunkt, ett stycke intensivt
frätande litteratur om hur man växer utan att förminska andra,.
Den första boken heter Ingenbarnsland. Där möter vi Miira, född i Sverige av finska föräldrar.
Miira tvingas därför gå i finsk hemspråksklass och ha svenska som andraspråk. Hon växer
upp i betongförorten Gårdsten i Göteborg under 1980-talet. Ingenbarnsland skildrar Miiras år i
grundskolan, och i den andra boken, Miira,.
30 jan 2012 . Ingenbarnsland, Eija Hetekivi Olsson. Debutanten Eija Hetekivi Olsson har
använt ett egensinnigt men behärskat språk när hon berättar om en fattig tjejs uppväxt i
svenskt 80-tal. Det är en historia fylld av dråpligheter, revanschbegär, drömmar – lätt att tycka
om, bara man förmår ha överseende med en viss.

Möt henne och de andra barnen som växer upp i Ingenbarnsland.Hon bankade skiten ur
honom. Satt gränsle över hans rygg och skrek: "SAATANAN SIKA", djävulens svin. Hennes
armar roterade som små propellrar och piskade mot hans rakade skalle så att fläsket därunder
korvade sig. Ilskan inom henne kom ut i.
ingenbarnsland ebook, ingenbarnsland pdf, ingenbarnsland doc, ingenbarnsland epub,
ingenbarnsland read online, ingenbarnsland free download. Access Ebook without any
digging. And by having access to our ebook online or by storing it on your computer, you
have convenient answers with ingenbarnsland. To get.
Ingenbarnsland. Fuck you världen. Hon vill bort från förorten och finnballeklassen. Hon vill
bli något. Som statsminister eller hjärnkirurg. Eija Hetekivi Olssons prisade debutroman om
uppväxten i Gårdsten dramatiseras av Åsa Lindholm och framförs av Victoria Olmarker.
Premiär: 13 feb 2015. Längd: c:a 1 tim 40 min.
15 nov 2012 . Ingenbarnsland är Eija Hetekivi Olssons debut - en bångstyrig och förbannad
upptäxtskildring från den nedslitna förorten Gårdsten i Göteborg på 80-talet. Vi följer Miira,
vars föräldrar är från Finland vilket gör att hon blir satt i "finnballeklassen" - en helfinsk
hemspråksklass - trots att Miira är född och.
Gårdarna är klädda i asfalt, höghusen är av betong och ansiktena hårda som sten. Stället heter
Gårdsten. I taggbuskarna finns pantburkar, på gatorna fimpar. Tonåringarna hänger på det
halvtomma torget och i trappuppgångarna. Mammas mopp måla.
Majboksöndag 6: INGENBARNSLAND. Posted on 13 maj, 2012 by Ord och inga visor.
Ingenbarnsland – Eija Hetekivi Olsson. Det har skrivits romaner förut om att växa upp i fattiga
områden, om att inte ha råd med någonting, om att behöva hålla en tuff fasad uppe för att inte
bli utestängd från gemenskapen. Det … Läs mer.
Olsson, Eija Hetekivi, 1973- (författare); [Ingenbarnsland. Norska]; Ingenbarnsland / Eija
Hetekivi Olsson ; oversatt av Trude Marstein; 2014; Bok. 1 bibliotek. 4. Omslag. Olsson, Eija
Hetekivi, 1973- (författare); [Ingenbarnsland. Norska]; Ingenbarnsland / Eija Hetekivi Olsson ;
oversatt av Trude Marstein; 2015. - 1. utg. Bok.
31 jan 2012 . Titel: ”Ingenbarnsland”. Utgiven av: Norstedts. En riktigt lyckad
uppväxtskildring ligger nära thrillern. När, bortom familjepsykologin, tidsfärgen och
barnperspektivet, den stora frågan skapar ett skrämmande tryck: Kommer hon att överleva?
Bokstavligen överleva. Inte ta livet av sig, inte råka brinna upp av allt.
9 maj 2012 . Ingenbarnsland sluter sig inför mig. Jag försöker förtvivlat hitta en ingång men
den släpper liksom inte in mig. Jag försöker närma mig mjukt. Det funkar inte alls. Jag
försöker igen, något mer aggressivt. Attackera från olika håll. Jobba på alla flanker. Det är en
envis jävel, den här boken. Jag liksom studsar.
19 feb 2013 . I fredags läste jag de sista kapitlen i boken Ingenbarnsland av Eija Hetekivi
Olsson. Jag tvekade länge när jag stod med romanen i min hand i Stockholm i december förra
året. (Det blev många i:n där!) Om det inte hade varit för Akademibokhandelns erbjudande
om fyra böcker till priset av tre, hade jag allt.
Jämför priser på Ingenbarnsland (Ljudbok nedladdning, 2017), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Ingenbarnsland (Ljudbok nedladdning,
2017).
Ingenbarnsland. Nominerad. Av: Eija Hetekivi Olsson. Förlag: Norstedts. Kategori:
Skönlitteratur. Årtal: 2012. Juryns motivering: Miiras eld kan vara den största i Sverige, när
lågan från hennes trimmade cigarrettändare svärtar miljonprogrammets innertak. Hur går det
egentligen till när barnen överlever barndomen?
13 nov 2012 . Bland de nominerade till årets Augustpris finns Eija Hetekivi Olssons roman
Ingenbarnsland. Jag har just läst den och kan rapportera om en engagerande och

ögonöppnande upplevelse! I boken berättar Miira om sina uppväxtår i göteborgsförorterna
Gårdsten och Bergsjön. Miira är förbannad! Hela boken.
20 jan 2013 . Ingenbarnsland var inte helt lätt att komma igång med men när man väl vant sig
vid Hetekivis stil så gick det bra. Svårigheten var att det var mycket slang, mycket talspråk och
ganska korthugget. Men när man väl vant sig så var det inga problem. Nästa sak som fångade
mitt öga var att Hetekivi behandlade.
Eija Hetekivi Olsson, born in 1973, grew up in the Gothenburg suburbs Gårdsten and
Bergsjön. She has worked as cleaner and waitress, before she went back to school and studied
to become a teacher. In 2012 Norstedts published her highly praised literary debut
Ingenbarnsland/ No Child's Land followed in 2016 by the.
Ingenbarnsland. Hon bankade skiten ur honom. Satt gränsle över hans rygg och skrek:
”SAATANAN SIKA”, djävulens svin. Hennes armar roterade som små propellrar och piskade
mot hans rakade skalle så att fläsket därunder korvade sig. Ilskan inom henne kom ut i
kaskader och flätorna flaxade vilt omkring och i vägen…
15 mar 2015 . Ingenbarnsland på Stadsteatern skildrar barnet som skoningslös iakttagare av
förortens utanförskap. En stark soloprestation, tycker Lis Hellström Sveningson.
19 jun 2012 . Viola Bao har läst Eija Hetekivi Olssons debutroman Ingenbarnsland.
31 jan 2017 . Ingenbarnsland- Eija Hetekivi olsson handlar om Miira som är flerspråkig då hon
har finska föräldrar. I romanen skildras hennes uppväxt och skolgång i Gårdsten under 1980talet. Mina tankar om Romanen och dess användbarhet i Svenska som
andraspråksundervisning. Hur kan romanen.
Ingenbarnsland. 2012-02-23 Uppdaterad 2012-02-23 17:07 |Av Eija Hetekivi Olsson
(Norstedts). Upproriska Miira tar ett fast grepp om läsaren från rad 1, där hon bankar skiten ur
en kille som tafsar på de mesiga tjejerna. Huvudpersonen går i klass 3 Fi, där alla pratar finska,
och ingen är ball. ”Alla andra fick gå i svenska.
Eija Hetekivi Olsson. 1 573 gillar · 3 pratar om detta. Född och uppvuxen i Angered och
Bergsjön. Författare till Ingenbarnsland, Los Angered, Fuck.
24 sep 2016 . Då gjorde kritikerna vågen för romanen ”Ingenbarnsland”. Den är en rasande
klasskildring, om en ung tjej som spås vara helt utan framtid. Förorten där hon bor är fattig,
trasig, nästan utan hopp. I den nya romanen ”Miira” är hon på väg ut i vuxenlivet.
Kunskapstörsten och ilskan bultar lika hett som förut.
6 Mar 2015 - 45 secHela hon är en protest mot allt det som inte är rimligt eller rättvist.
Fattigdom, feghet, förtryck .
1 feb 2012 . Aase Berg läser debutanten Eija Hetekivi Olssons bok Ingenbarnsland.
Aktivera BiljettAlarm för Ingenbarnsland - Bevaka dina favoriter och håll dig uppdaterad på
nya biljettsläpp till fantastiska liveupplevelser!
Eija Hetekivi Olsson: Ingenbarnsland. Norstedts. 10:01 | 2012-02-06. "När mormödrar dör.
förvandlas de till blomsterängar och gräs. och farmödrar blir träd som susar ovanför
barnbarnen,. skyddar dem mot regn och blåst. och breder ut grenar över dem. till snöhyddor
om vintern. Men innan dess är de passionerade.".
16 mar 2015 . "Underdogberättelsen på finscenen är en revansch." Malin Sandberg har sett
Stadsteaterns Ingenbarnsland.
Intersektionell filtrering – ett sätt att åskådliggöra skönlitterära texters tematiska konstruktion.
Föreställ dig följande scenario. Du har tillgång till en klassuppsättning av en roman – i detta
fall. Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson - och borde arbeta med boken tillsammans med
en av dina undervisningsgrupper – på.
Ingenbarnsland - ronobca.herokuapp.com eija hetekivi olsson home facebook - eija hetekivi
olsson 1 568 likes 27 talking about this f dd och uppvuxen i angered och bergsj n f rfattare till

ingenbarnsland los angered fuck, eija hetekivi olsson librarything - eija hetekivi olsson author
of ingenbarnsland roman on librarything,.
1 aug 2016 . Hon debuterade med Ingenbarnsland, 2012 som tilldelades Katapultpriset och
nominerades till Augustpriset. Aktuella Miira är den efterlängtade uppföljaren. Carin
Hjulström, 1963, verksam i Göteborg, är journalist, författare och programledare.
Bokdebuterade 2009 med romanen Finns inte på kartan.
12 feb 2012 . Recension av Ingenbarnsland, Eija Hetekivi Olsson. Miira är ursinnig. På
tafsande män, rasistiska lärare, rika snobbar och orättvisor. Med en stolthet som en
indianhövdings och en tickande bomb av hårdpackad underlägsenhet i bröstet forsar hon fram
längs Går .
18 nov 2016 . The multi award winning novel Ingenbarnsland is on its way to the screen and
the book is now being adapted to a screenplay by Niclas Ekström. Ingenbarnsland received
many awards including the Katapult-award and the Stig Sjödin-award and was nominated for
the August prize and Swedish Radio's.
29 mar 2012 . Ingenbarnsland Eija Hetekivi Olsson Norstedts. Redan titeln antyder en språklig
fingertoppskänsla som med råge håller vad den lovar i denna debutroman. Det är något av en
paradox att en berättelse som i väsentliga delar handlar om hur huvudpersonen Mira blir
berövad sitt språk, är skriven med en så.
29 jan 2012 . RECENSION. ”Hon bankade skiten ur honom.” Redan med första meningen
sätter Eija Hetekivi Olsson tonen i sin socialrealistiskt färgade debutroman ”Ingenbarnsland”,
en taggig, arg och högljudd berättelse från den nedslitna betongförorten Gårdsten i Göteborg.
Här bor Miira, som på grund av sina.
31 jan 2012 . Jo, det är faktiskt det det är, även om kronologin, tidsmarkörerna och de fina
iakttagelserna kring uppväxt även gör Ingenbarnsland till en sorts tidsdokument.
Ingenbarnsland handlar om vad det kostar att inte frivilligt låta sig bli reducerad till sitt kön,
sitt ursprung, sin klass, sin etnicitet, sina föräldrars val och.
18 okt 2016 . Den sistnämndas bidrag är ett avsnitt från hennes debutroman "Ingenbarnsland"
medan Alakoski beskriver den finska invandringen i utgångspunkt från den egna familjens
understundom hårda erfarenheter. Hon konstaterar bland annat att Sveriges största
invandrargrupp aldrig har tagit någon större plats i.
Ikväll tillkännages vilka tre av 18 nominerade böcker som belönas med Augustpriset. Katrine
Kielos och Eija Hetekivi Olsson är två av de nominerade och Katrine berättar om sin bok Det
enda könet medan Eija läser ett stycke ur hennes bok Ingenbarnsland.
17 jun 2017 . Hennes debutroman Ingenbarnsland som utkom 2012 hyllades av kritikerna. Den
dramatiserades av Göteborgs Stadsteater. Pjäsen hade urpremiär 13 mars 2015. Citat Eija: ”När
caféer och fritidsgårdar stängs och en massa elever inte ens går till skolan utan bara driver
runt. Inte konstigt då att det sjuder.
31 maj 2013 . Ingenbarnsland - Eija Hetekivi Olsson. 29 maj 2013, 19:55. De flesta av er har
säkerligen läst ingenbarnsland, då den var otroligt hypad för ett tag sedan. Men sammafattat;
Miira, en svensk finska som lever i en göteborgsförort på 80-talet. Hon ses som en invandrare
och tvingas gå i finsk klass, trots att hon.
28 jan 2012 . Ingen som läst ”Ingenbarnsland” kan tro på det goda med att dela in elever
etniskt och placera dem i klasser efter föräldrarnas ursprungsland. Miira både upplever och ser
klart hur diskrimineringen stärks av sådana åtgärder, och hon förstår bättre än de flesta
svenska politiker av skilda kulörer hur det.
6 dec 2013 . Rosenlunds bok utkommer också i svallvågen av uppmärksammade
sverigefinländska romaner och rapportböcker av Susanna Alakoski (Svinalängorna, Oktober i
fattigSverige) eller Eija Hetekivi Olsson (Ingenbarnsland ) där liknande bekännelser från

välfärdssamhällets bakgårdar berättas, om än i mer.
3 Oct 2014 - 15 min - Uploaded by Göteborgs universitetSkönlitteratur, samhälle och språklig
variation: om finska inslag i Eija Hetekivi Olssons .
Ingenbarnsland. För tillfället arbetar jag med en adaptation av Eija Hetekivi Olssons
succéroman "Ingenbarnsland". Filmen produceras av Dragon Films med manusstöd av SFI.
Läs mer: http://www.norstedts.se/pa-gang/nyheter/2016/Succeromanen-Ingenbarnsland-blirlangfilm/.
1 feb 2012 . Ingenbarnsland. Eija Hetekivi Olsson, en av Föreningen Arbetarskrivares
medlemmar, har nyligen kommit ut med sin debutroman Ingenbarnsland. Och vilken debut!
Hon har fått enorm uppmärksamhet och väldigt många fina recensioner, bland annat har
hennes roman av DN:s recensent kallats den.
21 sep 2016 . Eija Hetekivi Olsson. ROMAN. "Miira". (Norstedts). ”Miira” är en fristående
fortsättning på Eija Hetekivi Olssons med rätta hyllade debutroman ”Ingenbarnsland” (2012).
Och författaren sätter verben direkt. Redan i första stycket förekommer egenskapade ord som
kampkramade, brandbrusade, mörkmorrade.
Ingenbarnsland has 139 ratings and 18 reviews. Anna said: #1 MiiraHar både läst och lyssnat
på den här boken. Först tyckte jag inte att den var något fö.
Fakta Miira är inte som de andra tjejerna i klassen. Hon väljer särskild matte när de andra tar
allmän. Hon vill bli statsminister eller hjärnkirurg och inte trappstädare när hon blir stor. Miira
väjer aldrig för konflikter utan slåss för det hon tror på. Möt henne och de andra barnen som
växer upp i Ingenbarnsland. Eija Hetekivi.
Images on instagram about ingenbarnsland. Images and videos in instagram about
ingenbarnsland.
Succéromanen Ingenbarnsland skriven av Eija Hetekivi Olsson är på väg att bli långfilm.
Ingenbarnsland belönades med bland annat Katapultpriset och Stig Sjödin-priset samt
nominerades till Augustpriset och Sveriges radios romanpris. Boken översattes till finska och
norska och dramatiserades av Göteborgs Stadsteater.
29 jan 2012 . Gårdsten är en miljonprogramsförort till Göteborg. Här växer Miira upp, med
finsktalande föräldrar i Eija Hetekivi Olssons debutroman Ingenbarnsland. Den inbundna,
rökhostande pappan jobbar på bandet på Volvo, mamman städar trappor, fastän hon har sån
värk i ryggen när hon vaknar att hon måste.
Ingenbarnsland - Eija Hetekivi Olsson. Sommarboken - Tove Jansson. Allt jag inte minns Jonas Hassen Khemiri. Serenader två - Peter Kihlgård. Löwensköldska ringen och Charlotte
Löwensköld - Selma Lagerlöf. Förrädare - Ola Larsmo. Dödssynden – Harper Lee. Ön - Lotta
Lundberg. Det här är hjärtat - Bodil Malmsten.
9 maj 2017 . Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson är en roman om en sverigefinsk tjej som
växer upp på 80-talet i Göteborgsförorten Gårdsten. Skildringen lyfter upp frågor om klass,
rasism och invandrarskap, men illusterar också på ett djupare plan språkets betydelse för
individen och gruppen. Den är ett exempel.
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