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Beskrivning
Författare: Lena Andersson.
Vinnare av Augustpriset 2013 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok!
Ester Nilsson är poet och essäist och en förnuftig människa i en förnuftig relation. En dag får
hon en förfrågan om att hålla ett föredrag om konstnären Hugo Rask. Från och med nu ska
hela hennes tillvaro hänga samman med denna till sin avsikt helt oskyldiga begäran.
I publiken sitter konstnären själv, hänförd, och de två möts för första gången efter
föreläsningen. Ett slags kärlekshistoria inleds mellan Ester Nilsson och Hugo Rask, banal i sin
enkla grymhet, storslagen i sin fullständiga hängivenhet.
Egenmäktigt förfarande är en berättelse om hur mycket vi är beredda att bedra oss själva i vår
önskan att bli älskade, men också om hur svårt det är att inte utnyttja människors svaghet, och
hur brutalt resultatet blir. Lena Andersson skildrar här hur det känns att utsättas för den
stormande passionen utan att fullt ut kunna gå upp i den. Det är en detaljstudie i makt och
besatthet, rolig och smärtsam om vartannat.
Augustprisets motivering

"Subjekt, predikat, objekt. Syntaxen må vara simpel, men Lena Andersson ger språkets
vanligaste kärleksförklaring en betydelsefull inre grammatik. Romanen Egenmäktigt
förfarande är en allvarsam lek där Ester och Hugo möts i ett tidlöst drama om passion och
makt, frihet och förnuft, som författaren inte bara gestaltar utan rentav dissekerar. Med kärv
humor och enastående precision blottlägger Lena Andersson förälskelsens systematiska
självbedrägeri."
Stilen är tidlös, exakt och lätt - korsar Söderbergs molande kärlekssorg med Gun-Britt
Sundströms klara ironi - och just denna koncentration gör boken till en av de tyngre i höst. Jag
läste den i ett svep, så förtjust som man bara kan bli när en roman hittar helt rätt. Det är grymt
men också grymt roligt, en glasklar redogörelse för hoppets lust och själens obotliga ensamhet
som Lena Andersson funnit en perfekt form för Egenmäktigt förfarande [kommer] med all
säkerhet och med all rätt att innebära Lena Anderssons verkliga genombrott också som
romanförfattare.
Daniel Sandström, Svenska Dagbladet
Jag tror inte jag har gjort så många förstreckningar i marginalen av en bok sedan jag läste
Stendhals Om kärleken.
Nils Schwartz, Dagens Nyheter
Drabbad har jag nu blivit av Lena Andersson. Det är den som Lena Andersson analyserar med
kirurgisk precision men märk väl inte med hjärtlöshet utan snarare med sorgsen ironi. Hon
tolkar hans mest triviala repliker till det bästa, och lika bra som Andersson är på att formulera
aforismer som man vill stryka under och citera är hon på att skapa triviala replikväxlingar som
signalerar absolut kontaktlöshet ... Blir Ester patetisk? Nej, det förunderliga är att Andersson in
i vad som borde vara den yttersta förnedringen låter henne behålla en värdighet, en värdighet
som har att göra med att hon faktiskt är alldeles renhjärtad i sin tro på kärleken.
Merete Mazzarella, Sydsvenskan
Det resonemang som förs är så intressant, Anderssons hantering av problematiken bitvis så
briljant, att jag utan svårighet accepterar hennes premisser. Hon närmar sig i denna bok eviga
frågor om kärlek och frihet med en språklig lätthet, en glimt av humor och distans mitt i
svärtan, som ger framställningen en oerhörd lyster.
Jens Liljestrand, Expressen
Anderssons roman är utmärkt. Ja, rent av älskvärd.
John Sjögren, Upsala Nya Tidning
Det har gjorts tusentals romaner om kärlek det här är en av de bättre jag har läst Man ska läsa
den här om man är kär, har varit kär eller planerar att bli kär. Om man är olyckligt kär så
känner man igen sig och känner sig lite mindre ensam, och har man ett lyckligt förhållande så
blir man nog extra tacksam efter att ha läst denna bok
Tara Moshizi, Gokväll
Lena Andersson har skrivit en briljant, rakknivsvass roman om kärlek. Hon är obarmhärtig i
sin klarsyn,

Annan Information
4 sep 2013 . RECENSION. OBESVARAD KÄRLEK Lena Andersson vet att kärleken inte är
fri – den som älskar mest är i underläge. Med ”Egenmäktigt förfarande”, en av höstens
viktigaste romaner, finner hon en perfekt form för att skildra hoppets lust och själens obotliga
ensamhet, skriver Daniel Sandström.
28 okt 2016 . Lena Anderssons roman om relationen mellan Ester Nilsson och Hugo Rask är
en av landets mest omtalade och diskuterade under de senaste åren. Karaktärerna har redan
kommit att bli ikoner i vår samtid – vi refererar till dem som om de vore verkliga. Svenskarna
ömsom älskar, ömsom hatar den.
26 aug 2014 . Ett uppsluppet 11-personersgäng firade 7-årsjubileum av bokcirkeln med en
kärlekshistoria utöver det vanliga hos Rohdinarna i Älvsjö. Vi inledde med en ”ångestfylld dry
martini”, förtjänstfullt och skickligt blandad av Lars. Därefter följde (naturligtvis!) kyckling
med gruyère-sås och grönsallad och ris.
29 okt 2014 . När vi träffar Lena Andersson har bomben ännu inte briserat. Filmregissören
Roy Andersson har inte trätt fram och hävdat att det är han som är Hugo Rask i hennes roman
"Egenmäktigt förfarande". Lena Andersson har ännu inte förnekat att han är det. Litteratur är
fortfarande litteratur och verklighet är.
Förfarande - Eniro.se. Spara 49% | Biblioteket böcker. Lena Anderssons Egenmäktigt
förfarande - Eva Swedenmarks Värld. Augustvinnare - Börja skriva. bokpalt | Podcasten
Bokpalt – Tobias och Elmas offentliga bokklubb. Egenmäktigt förfarande – en
(Augustprisvinnande) roman om kärlek . Känslorna bakom hjärngallret.
5 sep 2013 . Lena Andersson har skrivit ett psykologiskt drama om två personer i en
snedvriden kärleksrelation, där hon är besatt av honom, han likgiltig inför henne. Lina
Erkelius har läst "Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek". Annons. Det finns tre
situationer då ett brott utgör egenmäktigt förfarande. En är när.
Buy Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek 1 by Lena Andersson, Paolo Sangregorio
(ISBN: 9789127138537) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
2 dec 2013 . Egenmäktigt förfarande - en roman om kärlek. Det här är en roman om den
olyckliga sorten. Den där parterna inte är överens om sin relation, för att det inte finns något
uttalat avtal. Ingen har sagt någonting konkret om någonting. När andra böcker handlar om
otrohet och svek, handlar den här om att vilja.
25 nov 2013 . Man skulle kunna kalla den för 2000-talets svar på ”Maken” (en klassisk
förhållanderoman av Gun-Britt Sundström). För liksom ”Maken” är ”Egenmäktigt förfarande”
inte en romantisk kärleksroman utan en krass roman om kärlek och makt som lär oss att
hoppet är en parasit på människokroppen.
22 feb 2014 . När de sex damerna i bokklubben Trollcirkeln träffas denna februaridag står det

kärlek på schemat. Orsaken till detta är boken som ska diskuteras: Lena Anderssons roman
Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Den aktuella boken har flitigt omtalats i
medierna dels för att Lena Andersson är en.
7 bibliotek. 2. Omslag. Andersson, Lena, 1970- (författare); Egenmäktigt förfarande : en
roman om kärlek ; Utan personligt ansvar / Lena Andersson; 2016. - 2. pocketutg. Bok. 5
bibliotek. 3. Omslag. Andersson, Lena 1970-; Egenmäktigt förfarande [Ljudupptagning] : en
roman om kärlek / Lena Andersson; 2013; Tal(Talbok).
30 maj 2014 . Vad vill du tipsa Uppsalastudenterna att läsa i sommar? Varsågod – en uppsjö av
titlar att välja mellan! Foto: Magnus HjalmarssonMia Carlberg kommer bland annat att läsa
"Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek" i sommar. Mats Berglund tipsar om den
"objektivt sett en av de bästa beskrivningar av.
Hon har därefter gett ut ytterligare sex böcker varav fem romaner. Det stora genombrottet kom
med boken Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek som belönades med Augustpriset
2013 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok. Samma år tilldelades hon Svenska
Dagbladets litteraturpris och Publicistklubbens.
10 Apr 2014 - 88 min - Uploaded by S:ta KatharinastiftelsenBokafton, 2014-04-10. Med Lena
Andersson. Samtalsledare: Camilla Lundberg.
2 okt 2015 . När den första av Lena Anderssons succéromaner om kärlekstörstande Ester,
Egenmäktigt förfarande, hade premiär på scen i september tycktes denna mening vara temat.
Båda böckerna om Ester handlar om att hon blir intresserad av en man, det är otydligt hur
intresserad han är tillbaka och Ester våndas.
14 apr 2015 . Hon har varit värd för programmet Sommar i Sveriges Radio fyra gånger. Som
författare slog hon igenom 2013 då hon tilldelades Augustpriset 2013 för boken Egenmäktigt
förfarande – en roman om kärlek. Romanen, som skildrar makt och besatthet, blev en av det
årets mest lästa och debatterade romaner.
16 dec 2014 . I fredags bestämde vi att ägna hela stunden åt Lena Anderssons Egenmäktigt
förfarande: en roman om kärlek. Egenmäktigt. Det blev en väldigt intressant diskussion. Först
fick alla säga ett (1) ord om boken. Det lät såhär: knastertorr, stum, besatthet, insikt, oförmåga,
ironi, jättebra. Alla var överens om att.
11 nov 2014 . Med snabb leverans finns nu en fortsättning på Lena Anderssons bok
Egenmäktigt förfarande från 2013. . Vi är då på sidan 30 i en roman på 367 sidor. ... I sin
prisade roman Egenmäktigt förfarande - en roman om kärlek analyserar LA vad som pågår i
tänkandet relaterat i vad som händer mellan.
14 nov 2014 . År 2012 gav hon ut Förnuft och högmod, med artiklar, prosa och pjäser. Hon
bor i Tensta, Stockholm och verkar som skribent och kritiker. Egenmäktigt förfarande – en
roman om kärlek (2013) har belönats med SvD:s Litteraturpris och Augustpriset i kategorin
Årets svenska skönlitterära bok. Uppåt.
Om olycklig kärlek. Funderingar över och jämförelser mellan kända romaner som berättar om
kärlek som gör ont. Två hjärtan. Kärleken har intresserat oss människor i alla tider. I framkant
just nu när det . I boken ”Egenmäktigt förfarande” inleder hon ett förhållande med den gifte
konstnären Hugo Rask. Det hela börjar med.
Jämför priser på Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek (Pocket, 2014), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Egenmäktigt förfarande: en
roman om kärlek (Pocket, 2014).
17 jun 2014 . Egenmäktigt förfarande - en roman om kärlek: Lena Andersson Egenmäktigt
förfarande - en roman om kärlek är romanen som Lena Andersson fick Augustpriset 2013 för.
Den har utgivits på Natur & Kultur 2013. Jag har läst den inbunden (206 sidor). Betyg: 2/5
"Ester Nilsson är poet och essäist och en.

26 mar 2014 . Boken handlar i korthet om Ester, som lämnar sin sambo efter att har blivit
förälskad i konstnären Hugo Rask. De träffas några gånger och sedan kan hon inte släppa
honom. Hugo däremot, är inte lika intresserad av Ester. Jag gillar den här boken mycket. Det
tror jag beror på att jag kan känna igen mig i.
22 nov 2013 . Lena Andersson "Egenmäktigt förfarande" är en av årets tre Augustnominerade
kärlekshistorier. De andra två är Per Olov Enquists "Liknelseboken, en.
8 jan 2014 . Så tänker Ester Nilsson om Hugo Rask efter att han dumpat deras relation, i Lena
Anderssons Augustprisade ”Egenmäktigt förfarande”. Romanen är inte bara en precis
skildring av besatthet och plågor i felslagen kärlek med vidhängande analys av en charmigt
manipulativ manstyp. Jag vill hävda att.
11 nov 2016 . Av någon anledning har jag haft en gubbig inställning till ljudböcker men i
tillståndet mellan 37-38 grader så började jag lyssna på Lena Anderssons Egenmäktigt
förfarande – en roman om kärlek. För ett tag sedan lyssnade jag på Värvet intervjun med
Andersson och utifrån samtalet uppfattade jag henne.
19 okt 2013 . Och Ester i romanen Egenmäktigt förfarande gör detsamma när hon söker
sanning och klarhet i sin kärleksrelation med konstnären Hugo. Det sorgliga är att kärlek som
något som inte ska analyseras eller förstås, som något irrationellt, som ett spel, och som något
inom vilket allt är tillåtet är den rådande.
13 nov 2016 . Samma invändningar kunde i så fall göras mot en av 10-talets mest hyllade
romaner, Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande. En roman som jag själv i så fall tycker har
helt andra och större litterära brister, till exempel i karaktärsskildringen. Ørstaviks och
Anderssons romaner tar sig an en liknande.
Pris: 54 kr. Pocket, 2014. Finns i lager. Köp Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek av
Lena Andersson på Bokus.com. Boken har 30 st läsarrecensioner.
6 nov 2014 . I det kärleksspel som hon åter kastar sig in i, fem år äldre än i ”Egenmäktigt
förfarande” men på ett demonstrativt sätt inte klokare, finns ett slags hygien, . Lena Andersson
började skriva ”Utan personligt ansvar” innan hon skrev ”Egenmäktigt förfarande”, och den
nya romanen framstår nu inte som en.
31 okt 2013 . Det är språket som gör det (Lena Andersson, Egenmäktigt förfarande - en roman
om kärlek). Jag ville inte lägga den ifrån mig, och jag ville inte att den skulle ta slut. Jag har
läst Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande. Ändå är det till de yttre linjerna en
ganska banal historia. Huvudpersonen Ester.
14 jan 2014 . Jag läste ut den prisbelönta Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek av
Lena Andersson förra veckan. Jag har skrivit om en annan Anderssonbok förut, men den här
var ännu bättre. Starkare, plågsammare och med större igenkänningsfaktor. Egenmäktigt
förfarande handlar om poeten och essäisten.
30 dec 2013 . Lena Mossegård läser Lena Anderssons Augustprisbelönade roman om
författaren Ester Nilssons obesvarade kärlek till konstnären Hugo Rask.
14 nov 2013 . Jag är öppen för att det här är en bok för andra och inte för mig. Ni får gärna
hjälpa mig att se vad Lena Andersson vill säga, vad har hon sagt till er som jag inte hör?
Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek av Lena Andersson. Natur & kultur. Andra om
Egenmäktigt förfarande: Kulturbloggen, Enligt O/.
29 sep 2013 . I den nyutkomna ”Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek” beskriver hon
obalansen i ett förhållande, där den som älskar mest alltid är i underläge, och den som älskar
minst har överläget. Romanen har funnits med på DN:s topplista över de bästa nya böckerna,
och förra söndagen var den etta på.
29 mar 2014 . Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson är en noggrann genomgång över var
kärlek kan göra med oss. Den handlar om Ester Nilssons olyckliga förälskelse.

Vinnare av Augustpriset 2013 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok! Ester Nilsson är
poet och essäist och en förnuftig människa i en förnuftig relation. En dag får hon en förfrågan
om att hålla ett föredrag om konstnären Hugo .
10 apr 2015 . Läste denna på under två dagar i en solstol med ett stort glas iste i handen förra
veckan. Det var fint. Egenmäktigt förfarande handlar om Ester Nilsson. Hon är poet och
essäist och lever i Stockholm. Hon lever i en förnuftig relation och tränar inför ett maraton. En
dag får hon förfrågan att hålla.
toggle menu. Om · Vår verksamhet · Vår historia · Vår organisation · Kontakt · Medlemmar ·
Donatorer · Kommande samtal · Tidigare samtal. Egenmäktigt förfarande: En roman om
kärlek. Med Lena Andersson. Samtalsledare: Camilla Lundberg. Plats. Datum 10 april, 2014.
Tema Bokafton. Visa alla tidigare samtal →
I ditt sommarprogram 2008 sa du att om du skulle skriva en roman om kärlek så skulle du
vara framme, och nu har du faktiskt gjort det. Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek
kom ut 2013. Jag minns bara vagt att jag sa så, eller snarare att jag tänkte sådana tankar då. Jag
menade nog att det var ett mycket stort och.
Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek [Lena Andersson] on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers. Vinnare av Augustpriset 2013 i kategorin Årets svenska
skönlitterära bok! Ester Nilsson är poet och essäist och en förnuftig människa i en förnuftig
relation. En dag får hon en förfrågan om att hålla ett.
I detta kanske man även kan skönja något av kärlekens villkor i postmodern tid. Den frigjorda
kärleken lock- ar till förälskelsens utflykter även en bit upp i åldrarna. Något tycks emellertid
hårdna i den förskjutningen, om man följer Esters erfarenheter. 29. I den första romanen,
Egenmäktigt förfarande, berörs frågan om bristen.
I Lena Anderssons roman, Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek, är huvudpersonen
Ester Nilssons perspektiv skrivet i tredje person, men där finns också en berättarröst som
genomskådar och kommenterar hennes beteende. text: Malin Linneroth. Hur kom den här
berättarrösten till? – Jag ville skriva i tredje person.
Den första boken är vinnaren av 2013 års Augustpris, Lena Andersson: Egenmäktigt
förfarande – en roman om kärlek.2 Hennes bok handlar snarast om brinnande förälskelse och
min första tanke är att titeln är motsägelsefull. Egenmäktigt förfarande är snarast kärlekens
motsats. Att olovligen ta för sig av något, kanske till.
15 dec 2013 . Jag har nyligen slagit igen Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande - en roman
om kärlek efter en sträckläsning. Den lämpar sig för det, både till formatet och till innehållet.
Egentligen hade jag inte tänkt att läsa boken. Jag förstod när den kom ut och började omtalas i
pressen att det där ämnet kan jag.
18 jan 2014 . Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek av Lena Andersson kom ut 2013.
Den fick Augustpriset 2013 för Årets svenska skönlitterära bok. Lena Andersson är en svensk
författare och journalist som tidigare gett ut fyra romaner. När den här boken fick Augustpriset
var det första gången jag la märke till.
16 jan 2017 . Lena Anderssons bok Egenmäktigt förfarande (Natur & Kultur) är en roman om
kärlek. Den blev uppmärksammad då den kom ut sommaren 2013. I december samma år blev
den utsedd till Årets svenska skönlitterära bok. Vi lottar ut 10 exemplar av boken. Vill du vara
med och tävla behöver vi ditt svar.
Pris: 187 kr. Inbunden, 2013. Finns i lager. Köp Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek
av Lena Andersson på Bokus.com. Boken har 73 st läsarrecensioner.
24 oktober 2014 TEXT: Annah Björk Foto: Elin Björklund. Roy Andersson är verklighetens
Hugo Rask, den manliga karaktären som är föremål för Ester Nilssons olyckliga kärlek i Lena
Anderssons hyllade roman "Egenmäktigt förfarande". Det berättar nu regissören i Fokus. Här

är ett utdrag ur intervjun. I huset finns också en.
21 okt 2013 . och jag måste stämma in i den allmänna hyllningskören av den här romanen. Det
är en fantastiskt bra skildring av maktbalansen i ett kärleksförhållande. Den unga skribenten
Ester Nilsson blir kär i den äldre konstnären Hugo Rask. Kärleken är inte ömsesidig trots
Esters idoga försök att få den så. På varje.
Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek | Lena Andersson, Paolo Sangregorio | ISBN:
9789127138537 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
15 feb 2014 . I Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek känns det som varenda mening
har knåpats på i flera år. Jag tog liksom in formuleringarna som om det vore en syrgastub
under vatten, så bra så bra så braaa. Boken handlar om poeten och essäisten Ester som en dag
blir tillfrågad att hålla ett föredrag om.
19 feb 2014 . Jag var förväntansfull när jag satte tänderna i Egenmäktigt förfarande av Lena
Andersson, för inte bara har boken vunnit Augustpris. . Jag har också betett mig ologiskt och
kärlekskrankt även efter jag fyllt tjugo och det har funnits dem som utnyttjat det, så lite av det
kan jag faktiskt känna igenom mig i som.
5 sep 2013 . I intervjuer inför utgivningen av Egenmäktigt förfarande har Lena Andersson
påpekat att det inte rör sig om en kärleksroman, utan om en roman om kärlek. Skillnaden kan
tyckas obetydlig, men semantiken spelar en stor roll här. Egenmäktigt förfarande inte bara
gestaltar kärleken, utan diskuterar den.
Tara Moshizi, Gokväll. Lena Andersson har skrivit en briljant, rakknivsvass roman om kärlek.
Hon är obarmhärtig i sin klarsyn, visar hur vi ljuger för oss själva i vår önskan att bli älskade.
Inglill Mosander, Aftonbladet. Egenmäktigt förfarande utvecklas till en järngrå, komedi.
Byggd av den sorts humor där en person helt låst i.
5 maj 2014 . Varje gång hon kommenterade något blev det stumt. Hugo följde aldrig upp det
Ester sa. Ester följde alltid upp det Hugo sa. Ingen av dem var intresserad av henne men båda
var intresserade av honom.” Det tog sin tid innan jag tog mig an denna Augustprisvinnande,
välrecenserade och hyllade lilla bok.
7 jan 2014 . Titel: Egenmäktigt förfarande: En roman om kärlek. Författare: Lena Andersson.
Antal sidor: 206 (Inbunden). ISBN: 97891 2713 6991. Första mening: "Ester Nilsson hette en
människa." Handling: Ester Nilsson jobbar med att skriva och till resultatet kan hon räkna både
poesi och essäer och intervjuer och.
TB: Egenmäktigt förfarande : En roman om kärlek av Lena Andersson - Bestellware.
Beschreibung. Bestellware: Lieferzeit ca. 10-14 Werktage. Eine Liebesgeschichte - wie willig
wir sind geliebt zu werden. im Taschenbuchformat. Nominiert für den Augustpris 2013.
Beschreibung: Ester Nilsson är 31. Hon är poet och essäist.
A Nice Noise översätter författarens bok till ljudbok, skulptörens skulpturuttryck till ljudguide,
rummets upplevelse stärks med ljudmiljö och företagskultur och marknadsföring med
ljudkommunikation. Vi låter höra vad kunden har att säga på sitt sätt i sitt sammanhang.
Vision: A Nice life for everyone! Produkter: Ljud -böcker.
Lena Andersson: Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Daniel Erlandsson. 07:10 |
2013-09-07. Ingen svensk samhällsdebattör läser jag med större behållning än DN-kolumnisten
Lena Andersson. Hennes uppenbara briljans ligger i det skarpsinnigt intellektuella, det
prövande, analytiska förhållningssättet.
19 sep 2017 . Egenmäktigt förfarande är en roman av Lena Andersson som påpekat att det inte
rör sig om en kärleksroman, utan om en roman om kärlek. Romanen har blivit teater med
Jessica Liedberg och Krister Henriksson i huvudrollerna på den mysiga Maximteatern. Hela
Ester Nilssons liv förändras när hon håller.

Ett slags kärlekshistoria inleds mellan Ester Nilsson och Hugo Rask, banal i sin enkla grymhet,
storslagen i sin fullständiga hängivenhet. Egenmäktigt förfarande är en berättelse om hur
mycket vi är beredda att bedra oss själva i vår önskan att bli älskade, men också om hur svårt
det är att inte utnyttja människors svaghet,.
Känslor och relationer är komplexa fenomen. Det har Relationsinstitutet konstaterat länge.
Därför bjuder de in författaren Lena Andersson, Augustprisbelönt för “Egenmäktigt förfarande
– en roman som kärlek”, för att tala om romanfiguren Ester, om hur det känns att vara Hugo,
och om relationernas förunderliga värld.
26 jan 2015 . Handling: Ester Nilsson är poet och essäist och en förnuftig människa i en
förnuftig relation. En dag får hon en förfrågan om att hålla ett föredrag om konstnären Hugo
Rask. Från och med nu ska hela hennes tillvaro hänga samman med denna till sin avsikt helt
oskyldiga begäran. I publiken sitter konstnären.
Bibliografi: Var det bra så?, 1999, Du är alltså svensk?, 2004, Duck City, 2006, Slutspelat,
2009, Förnuft och högmod, 2011, Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek, 2013.
Favoritbok: Pär Rådströms Paris: en kärleksroman och Gunnar Ekelöfs Non Serviam.
Favoritord i svenska språket: Egentligen, som hon alltid.
Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek, Lena Andersson. Natur och Kultur 2013. En
maktbalans i kärlek, där den som älskar mest är i underläge. Ester är en ung skribent som har
ett förnuftigt förhållande med Per, en dag får hon i uppdrag att hålla ett föredrag om Hugo
Rask som är videokonstnär, där förändras.
25 aug 2013 . I fredags morse läste jag om den nyutkomna boken Egenmäktigt förfarande - en
roman om kärlek av Lena Andersson i tidskriften Fokus. Jag kollade på Bokus om boken
redan fanns till försäljning och riktigt nog kunde man även provläsa några sidor, vilket jag
gjorde med detsamma. Jag brukar gilla skarpt.
Egenmäktigt förfarande. en roman om kärlek. av Lena Andersson, 1970- (E-media, E-bok,
EPUB) 2013, Svenska, För vuxna. Ester Nilsson är 31. Hon är poet och essäist och en förnuftig
människa i en förnuftig relation. En dag i juni får hon ett samtal med en förfrågan om att hålla
ett föredrag om konstnären Hugo Rask.
Lena Andersson. Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek Lena Andersson Lena
Andersson Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek Natur. Front Cover.
Pris: 187 kr. inbunden, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Egenmäktigt förfarande :
en roman om kärlek av Lena Andersson (ISBN 9789127136991) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Vinnare. Av: Lena Andersson. Förlag: Natur &
Kultur. Kategori: Skönlitteratur. Årtal: 2013. Subjekt, predikat, objekt. Syntaxen må vara
simpel, men Lena Andersson ger språkets vanligaste kärleksförklaring en betydelsefull inre
grammatik. Romanen Egenmäktigt förfarande är.
29 nov 2013 . Jag läser rubriken i ljuset av vad huvudpersonen säger i Lena Anderssons
prisade roman ”Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek” (Natur&Kultur). Poeten Ester
Nilsson är akademikervärldens kärlekskranka svar på Saga Norén i TV-thrillern Bron. I ett
försök att förföra den store målaren väljer Ester.
Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek är en roman av Lena Andersson, utgiven på
Natur & kultur 2013. För romanen erhöll Andersson Augustpriset i kategorin årets
skönlitterära bok 2013. Uppföljaren Utan personligt ansvar utkom 2014.
Donner, J. (producent) & Bergman, I. (regissör). (1982). Fanny och Alexander. Film. Sverige:
Svensk Filmindustri. 3. SCB: http://www.scb.se/hittastatistik/Artiklar/Två personer i
snitthushållet. Hämtad 2017-04-25. Nr 2014:10. 4. Andersson, L. (2013). Egenmäktigt
förfarande – en roman om kärlek. Stockholm: Natur & Kultur. 5.
12 sep 2016 . Den förtärande kärlekshistorien mellan poeten Ester Nilsson och konstnären

Hugo Rask i Lena Anderssons roman ”Egenmäktigt förfarande”, har en förmåga att träffa i
hjärtat på sina läsare. Romanen belönades med Augustpriset 2013, och på Uppsala Stadsteater
kan man sedan en tid tillbaka se den som.
30 apr 2014 . Lena Andersson har överfört detta begrepp till kärlekslivet och har med sin
”Egenmäktigt förfarande” skapat stor litteratur i sin berättelse om hur skribenten . Under
vintern utbröt en mycket märklig kulturdebatt med utgångspunkt från Lena Anderssons
Augustprisbelönade roman ”Egenmäktigt förfarande”.
3 aug 2014 . Och tack till den personen som satte den här boken i händerna på mig under
prick den bästa perioden jag någonsin hade kunnat läsa den. Ibland inser andra kanske bättre
än en själv vad en behöver precis just nu. « Egenmäktigt förfarande: En roman om kärlek |
Lena Andersson | 207 s. » « Natur & kultur.
30 nov 2017 . Syntaxen må vara simpel, men Lena Andersson ger språkets vanligaste
kärleksförklaring en betydelsefull inre grammatik. Romanen Egenmäktigt förfarande är en
allvarsam lek där Ester och Hugo möts i ett tidlöst drama om passion och makt, frihet och
förnuft, som författaren inte bara gestaltar utan rentav.
Till och med vinna storslam med sin senaste Egen-mäktigt förfarande – en roman om kärlek,
den som så kort-fattat börjar: ”Ester Nilsson hette en människa. Hon var .. Och innan ens
Egenmäktigt förfarande blivit recenserad mötte jag en man som berättade att han läst boken tre
gånger inom loppet av en vecka. Eftersom.
2 sep 2013 . Kärlek går inte att definiera, men en relation går i alla fall att analysera. Lena
Andersson gör det utmärkt väl i Egenmäktigt förfarande - en roman om kärlek. Poeten Ester
Nilsson får i uppdrag att hålla ett föredrag om konstnären Hugo Rask. Under en veckas
förberedelse konstruerar hon sin bild av.
12 jan 2014 . Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Egenmäktigt förfarande boktips
Egenmäktigt förfarande ur Egenmäktigt förfarande. Ni måste läsa Lena Anderssons
Egenmäktigt förfarande. Boken handlar om poeten Ester Nilsson, som blir blixtförälskad och
totalt besatt av konstnären Hugo Rask. De två.
Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Författare: Lena Andersson Översättning:
Förlag: Natur & Kultur ISBN: 9789127136991. Inläsare: Therese Finné Holmberg. 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.
29 nov 2013 . Det var svårt att i längden motstå lockelsen att läsa Egenmäktigt förfarande: en
roman om kärlek av Lena Andersson och när det stod klart att hon har fått Augustpriset för
den fanns det liksom ingen anledning att fördröja processen längre. Vid det laget förstod jag
också dessutom klart och tydligt att den här.
Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek, Augustpriset 2013 - Årets svenska skönlitterära
bok Motiveringen lyder: "Subjekt, predikat, objekt. Syntaxen må vara simpel, men Lena
Andersson ger språkets vanligaste kärleksförklaring en betydelsefull inre grammatik.Romanen
Egenmäktigt förfarande är en allvarsam lek där.
25 feb 2014 . Bild: Nina Burge/flickr.com/CC. Varför glöms vissa romaner bort när Lena
Anderssons roman Egenmäktigt förfarande ska ges ett sammanhang i kärlekslitteraturens
svenska historia? Lena Andersson Augustprisbelönade förälskelsestudie Egenmäktigt
förfarande: en roman om kärlek tog landet med storm.
Lena Andersson bor i Tensta, Stockholm och verkar som skribent och kritiker. Egenmäktigt
förfarande – en roman om kärlek (2013) belönades med Augustpriset 2013 i kategorin Årets
svenska skönlitterära bok. Samma år tilldelades hon Svenska Dagbladets litteraturpris och
Publicistklubbens Guldpenna för sin gärning.
6 jan 2014 . Med undertiteln "– en roman om kärlek". Nu har jag också läst den. Men mycket

till kärlek handlar det egentligen inte om, mer om den kvinnliga huvudpersonen Esters
emotionella snedtändning, kopplad till den floskelrabblande rödvinskommunisten Hugo. Efter
månader av Intellektuella (?) Samtal och.
Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek by Lena Andersson at AbeBooks.co.uk - ISBN
10: 912713699X - ISBN 13: 9789127136991 - Natur & Kultur Allmänlitteratur - 2013 Hardcover.
Ester Nilsson är poet och essäist och en förnuftig människa i en förnuftig relation. En dag får
hon en förfrågan om att hålla ett föredrag om konstnären Hugo Rask. Från och med nu ska
hela hennes tillvaro hänga samman med denna till sin avsikt helt oskyldiga begäran. I publiken
sitter konstnären själv, hänförd, och de två.
25 okt 2014 . Läsare av denna blawg vet att jag tyckte att Lena Anderssons omåttligt populära
roman Egenmäktigt förfarande var riktigt bra. . Men bilden av honom och allt resonerande
kommer inifrån Ester Nilsons kärlekspsykos, där the struggle knappast kan vara att typ tukta
mannen att strukturellt skärpa sig, utan att.
3 jan 2014 . Att Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande vann 2013 års Augustipris var ju inte
för handlingens skull i alla fall. Det är en . är ofta anklagande från Esters sida men trots att
Hugo är hal som en ål och inte ger några svar så fortsätter Ester framhärda i sin kärlek till
honom. . Är detta en självupplevd roman?
5 sep 2013 . ROMAN. Lena Andersson. "Egenmäktigt förfarande - en roman om kärlek".
Natur & Kultur, 205 s. Anta att du investerar i något hyfsat stort och dyrt, låt säga en bostad.
Du blir efter en tid missnöjd med ditt köp (mögel i badrummet, bråkiga grannar) och går
tillbaka till säljaren och klagar. Du kan begära att få.
23 apr 2014 . Boken väckte livlig debatt i vår bokklubb. Är detta en nyckelroman, en
självbiografi eller en fiktiv roman? Det är egentligen oväsentligt. Boken tilldelades
Augustpriset i romanklassen 2013 och det med rätta, för det är en enastående bok med sitt
korta, koncisa språk och sparsmakade miljöbeskrivningar.
14 jan 2014 . Jag läste ut den prisbelönta Egenmäktigt förfarande - en roman om kärlek av
Lena Andersson förra veckan. Jag har skrivit om en annan Anderssonbok förut, men…
23 sep 2014 . Egenmäktigt förfarande: En roman om kärlek - Lena Andersson. Vad skriver
man om en bok som så många andra har läst, som har vunnit Augustpriset (2013) och som alla
mer eller mindre hyllar? Det är svårt tycker jag, men jag ska göra ett försök. Boken handlar om
Ester Nilsson som förälskar sig i den.
Scopri Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek di Lena Andersson, Paolo Sangregorio:
spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
5 sep 2013 . Här finns ingredienser som i vilken kärleksroman som helst – den ”store”, lite
äldre manlige konstnären, kvinnan som faller pladask och blir stormförälskad, de bådas olika
agendor och skilda känslomässiga engagemang. Det handlar om Ester Nilsson, 31 år, poet och
essäist, som lever ett intellektuellt och.
11 okt 2013 . Om författaren. Fotograf: Cato Lein Lena Andersson är född 1970 och verksam
som författare, tidningsskribent och dramatiker. Hon debuterade 1999 med Var det bra så? .
Därefter kom Du är alltså svensk? (2004), Duck City (2006), Slutspelat (2009) och Förnuft och
högmod. Artiklar – prosa – pjäser (2011).
19 feb 2014 . Jag pratar förstås om Lena Anderssons senaste roman Egenmäktigt förfarande:
En roman om kärlek. Den är definitivt läsvärd. Anderssons stil känns igen från artiklarna i
DN: hennes oväntade iakttagelser, den analytiska förmågan, språkets oerhörda exakthet.
Hennes kyliga beskrivning och analys av.
3 maj 2017 . Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek är ett verk som
får det att knyta sig i magen. Med sitt intelligenta och vackra språk förmedlar hon en desperat

kärlekshistoria. Vi får följa poeten Esther Nilsson och hennes besatthet inför den blinda
kärleken.
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