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Malmbergets Dostojevskij Fjällvandring är en roman med flera dimensioner, där skildringen av den ömtåliga
vardagskärleken mellan man och hustru flätas samman med en allegori över kampen mellan det goda och det
onda i tillvaron. I skärningspunkten mellan ljus och mörker står huvudpersonen Alvar. Han är på god väg in i
medelåldern och känner sig smärtsamt sliten mellan sin ungdoms höga ideal och de anpassningskrav som
överlevandet ställer. I sin kluvenhet har han nått den punkt där hans kärlek till Agnes förbyts i hat; han vill
förgöra den renhet och den djupa livsglädje som är själva kärnan i hennes väsen. Men mot hans
förstörelselusta står hennes sunda riktighet, och mellan dem förtätas stämningen alltmer tills berättelsen når
sin dramatiska kulmen. Fjällvandring är en roman av stor psykologisk och lyrisk spännvidd. Den går de
viktiga livsproblemen inpå livet samtidigt som den rymmer finmejslad karaktärsteckning och underbar
naturpoesi; ljus och klar som en fjällbäck ibland, mörk och mystisk som samesejd ibland.
Omslagsformgivare:Bok & Form
Huset som stod klart 2007 ligger fritt med en fantastisk panoramavy över Åreskutan, Åredalen och Renfjället.
Vår målgrupp är: Stuguthyrning i Marsfjäll. Utförsåkning i jämtlandsfjällen, åka skidor i fjällen, skidbackar
och slalombackar i jämtlandsfjällen Foto:StorsjöFiskeCamp© I nordvästra hörnet av Härjedalen, i övre
Ljungans dalgång mellan Helagsfjället i väster ( Sveriges sydligaste glaciär ) och Sölvbacka strömmar i öster
finns det ännu miltals med vilda strömmar och fiskrika sjöar i en storslagen natur. Välkommen Det här är ett
boende av hög klass. Upptäck vackra Saxnäs och en magisk fjällvärld STF Saxnäsgården ligger perfekt

mellan vatten, skog och fjäll och är en given plats för äventyr och aktiviteter i Saxnäs, Marsfjällen och Södra
Lappland. De svenska fjällen har många olika leder som passar både nybörjare och … Genom gedigen
fjällkunskap och lokalkännedom erbjuder vi fjällrelaterade aktiviteter,utbildningar,guidningar och transporter
till skid- och vandringsgäster. De olika delmålen ligger så det blir lagom långa dagsetapper. Nu är det vår,
snart är vandrings och fiske säsongen här. Vi har tusentals flygfoto från Lappland och söderut. Hotell, stuga
eller lägenhet. Upplev Sveriges sydligaste och närmaste fjällvärld. Välkommen Det här är ett boende av hög
klass. Välkommen Det här är ett boende av hög klass. Huset som stod klart 2007 ligger fritt med en fantastisk
panoramavy över Åreskutan, Åredalen och Renfjället. Klingbrogården ligger i ett vanligt bostadsområde
alldeles invid Gimo centrum med både bra serviceutbud och täta bussförbindelser.
Här finns tomter till salu med högt läge i Lofsdalen.

