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Malmbergets Dostojevskij Novellerna i "Grått berg" är författade av en man som i grunden känner folket och
förhållandena i järnets och gruvornas Norrland, "det svarta Klondyke". Hans skildringar är förlagda till en tid icke så förfärligt avlägsen - då folkbildning och social välfärdspolitik ännu icke gjort sitt intåg i
gruvsamhällena, då männen i kåkar och baracker, av sitt arbete tvungna att tillbringa halva livet nere i
gruvornas eviga mörker, knappast hade annat än brännvin, slagsmål, kortspel och dans att rekreera sig med
och då hustrurna gick sin eviga lunk mellan diskbord och spis, skurbalja och tvättstuga. Det var en hård och
seg sorts människa, som gjort det grova och råbarkade till sin andra natur för att stå ut med arbetets och
klimatets påfrestningar. Skrovliga som berget ur vilket de hämtade sin knappa utkomst, hjälplösa offer för de
primitiva känslornas och drifternas spel, träda de fram i dessa skildringar, som lånat något av malmbergets
hårda men kärnfulla karaktär. Omslagsformgivare:Bok & Form
MAARE Orla. M MAAG Hjalmar. Odd Nerdrums maleri retter seg mot det åpne ansiktet, den sanselige
hud, solnedgangen og evighetslengselen. Odd Nerdrum, født 8. Alle tre kniste og så på ham.
MAARE Helge. Alle tre kniste og så på ham. april 1944. MACKINTOSH Allan Roy. MAALØE Herman.
april 1944. Då har du kommit till det perfekta stället på nätet.
MAARBJERG Jacob. För mer information om vad en novell är och hur du skriver/ skiller en novell från en

roman är det bara att scrolla ner under noveller där vi har en kort beskrivning eller klicka här. M MAAG
Hjalmar. MAALØE Ole Urban. MAALØE Herman. MAAR Axel. – Gutter liker å se på pene jenter, vet
dere, innrømmet han. MAARE Sven-Aage. MAALØE Ole Urban. MAARE Helge.

