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Trojka Grete Povlsen Hent PDF "Trojka" er et tankeeksperiment om, hvordan forhold former et menneske. I
Grete Povlsen debutroman, placeres kvinden Monika i tre forskellige ægteskaber: med en kunstner, med en

præst, med en sportsmedarbejder. Tre mænd, der hver især forsøger at forme Monika efter, hvad de
repræsenterer. I "Trojka" viser Grete Povlsen, hvordan kærligheden og i særdeleshed ægteskabet er

institutioner, som mennesket må tilpasse sig, og hvad vi giver afkald på i den ombæring. Grete Anna Povlsen
(1915-1996) debuterede med romanen "Trojka" i 1964 og modtog allerede året efter den første af en stribe

anerkendelser for sit arbejde som "Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat". Fra 1981 og
til sin død modtog hun Statens Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun romanen Ingeborg, der blev

bogen bag tv-serien "To som elsker hinanden" – om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs tragiske
kærlighedshistorie.

 

"Trojka" er et tankeeksperiment om, hvordan forhold former et
menneske. I Grete Povlsen debutroman, placeres kvinden Monika i
tre forskellige ægteskaber: med en kunstner, med en præst, med en
sportsmedarbejder. Tre mænd, der hver især forsøger at forme

Monika efter, hvad de repræsenterer. I "Trojka" viser Grete Povlsen,
hvordan kærligheden og i særdeleshed ægteskabet er institutioner,
som mennesket må tilpasse sig, og hvad vi giver afkald på i den
ombæring. Grete Anna Povlsen (1915-1996) debuterede med

romanen "Trojka" i 1964 og modtog allerede året efter den første af
en stribe anerkendelser for sit arbejde som "Forfatterne Harald

Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat". Fra 1981 og til sin død
modtog hun Statens Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun
romanen Ingeborg, der blev bogen bag tv-serien "To som elsker

hinanden" – om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs tragiske
kærlighedshistorie.
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