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Mari Olga Wikström Hent PDF Den unga snickardottern Mari är full av glädje och förväntan när hon
anländer till marknaden. I dimman mellan karuseller och gnällande positiv möter hon den spännande Johan

Tång.

Hon blir hänförd och inleder en klassresa i livet som många andra arbetarkvinnor gjort före henne. Vid
giftermålet möter hon helt nya seder i hennes nya släkt och hon börjar fundera på om det verkligen är samma

Johan hon har gift sig med. Han är så annorlunda.

Mitt i besvikelsen är Mari stark och beslutar sig för att skapa sig ett eget liv. Resultatet blir ett oerhört starkt
porträtt av en arbetarkvinnas liv och villkor.

Olga Wikström (1905-1988) var en svensk barn- och ungdomsförfattare som var verksam främst under 1970-
och 1980-talet. Hennes böcker handlade oftast om utsatta barn och ungdomar med problem. Hennes största
framgångar kom med "Sverreböckerna" och hon vann Litteraturfrämjandets stipendium 1967 för sitt arbete

med barn- och ungdomslitteratur.

 

Den unga snickardottern Mari är full av glädje och förväntan när hon
anländer till marknaden. I dimman mellan karuseller och gnällande

positiv möter hon den spännande Johan Tång.

Hon blir hänförd och inleder en klassresa i livet som många andra
arbetarkvinnor gjort före henne. Vid giftermålet möter hon helt nya
seder i hennes nya släkt och hon börjar fundera på om det verkligen

är samma Johan hon har gift sig med. Han är så annorlunda.

Mitt i besvikelsen är Mari stark och beslutar sig för att skapa sig ett
eget liv. Resultatet blir ett oerhört starkt porträtt av en arbetarkvinnas

liv och villkor.

Olga Wikström (1905-1988) var en svensk barn- och
ungdomsförfattare som var verksam främst under 1970- och 1980-
talet. Hennes böcker handlade oftast om utsatta barn och ungdomar

med problem. Hennes största framgångar kom med
"Sverreböckerna" och hon vann Litteraturfrämjandets stipendium

1967 för sitt arbete med barn- och ungdomslitteratur.
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