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Boken handler om skjebnen til all flink ungdom. De herskende samfunnsforholdene og den konvensjonelle
kjønnsmoralen fører til at ungdommen må gå til grunne. De to unge mennene i boken, Herman Eek og
Jarmann er to begavede mennesker som ødelegges av utenforliggende hemninger på deres naturlige trang.
Annen del inneholder utdrag av debattene i Den frisinnede studenterforening og forfatterens forsvarstale i
højestrett.
Grand Hotel i Oslo er Norges mest kjente og prestisjefulle hotell. Hotellet åpnet for første gang dørene i 1874,
og har i over 140 år ønsket nordmenn,… Tidslinjen fungerer best i Mozilla Firefox og Google Chrome. For
tiden fungerer den ikke så bra i Internet Explorer dessverre, den fungerer heller ikke så bra på.
Stortingskammeret Stortingskammeret er dekorert med bilder og bøker fra Stortinget og ligger i vår første
etasje. Stortingsbygningen fra 1866, det er kanskje. Hva skiller naturalismen fra realismen? Hos de
naturalistiske forfatterne finner vi likevel ikke den samme optimismen og troa på at forandring er mulig
gjennom. Redaktør: Ellen Nessheim Wiger E-post: kontakt@bokselskap.no. Info in: English Deutsch
Français 1970-tallet ble tiåret da Ketil Bjørnstad gikk fra å være vidunderbarn som spilte Prokofjev til å bo på
en øy og bli både forfatter og komponist. I maleriene sin viste han noe av nøden og urettferdigheten slik at

folk måtte ta et standpunkt. Han mente også at kunsten ikke bare skulle være skjønn, men sann. Kan du din
Munch? Her er noen stikkord fra A til Å om Norges verdenskjente kunstner som i år ble født for 150 år siden.
Liv og virke Bakgrunn. Slekten Krohg nedstammer fra norske bønder fra skogsbruket Krogen på østsiden av
Hemnessjøen i Søndre Høland. Av hans aner er Christian. Særemne om litteraturhistorie Litteraturhistorien i
korte trekk, med noen få forfattere som står sentralt i hver periode.

