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Med en bestefar som kjempet i skyttergravene under den første verdenskrig, en mor som under den andre
gjennomlevde blitzkrigen i London og en far som deltok i invasjonen i Normandie, er krigen et konstant
nærvær i fortellerens liv. Krigen var min families historie er en beretning om fedre og sønner, om opprør mot
autoriteter, om en families åpne og skjulte fortellinger, om å forsones ? og om å ta endelig avskjed. Som
enhver Ole Robert Sunde-roman er det også en bok som byr på et vell av assosiasjoner og tankesprang, på
dypt alvor så vel som løsslupne overdrivelser. Det er en bok som overskrider den konvensjonelle romanens
rammer med stor dikterisk kraft og besluttsomhet. Med denne boken avslutter Sunde en serie med
selvbiografiske romaner som begynte i 1984 med den lange teksten historie.
2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på godt og vondt, og har etter mange år med rus og
psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen. 18 år Ei kort historie om forventningar til å bli 18 år
og den endelege dagen. Tankar og følelsar som kjem fram gjennom hovudpersonen. Bokmål Stiftelsen
Arkivets historie blir formidlet gjennom vår permanente utstilling, temporære og virtuelle utstillinger.
Utstillingene er åpen for publikum på.

Onsdagstreff i Bygruppa 03.05.2017 i Kauffeldtgården, 13 pers. til stede Edin hadde med bilder og en film
med diverse lokalhistorisk innhold, bl.a. Sommer på. Russia’s Eco-Miracle. More than half of the food in
Russia is produced ecologically thanks to the millions of families that grow their own parcels in their leisure.
Pussig nok ønsket ikke engang avisen The Washington Post å publisere den sjokkselgende historien om
narkotikasmuglingen via Mena Airport, selv om redaktøren fikk. Der er noen som Dagens Næringsliv i
artikkel siste helgenummer kaller ‘blekkspruter’ på Island, som har styrt Islandsk økonomi og politikk gjenom
de siste 20 år. 1669 1723 1866 1875 Korn sådd 6 6 ½ 28 ½ 42 ¾ Korn avlet 25 28 240 Poteter satt 30 40
Poteter avlet 200 : Dessuten ble i 1723 avlet 23 lass høy og noe lin.

