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Rolf Stenersens berømte og beryktede debut som forfatter. En klassiker som nå er tilgjengelig i pocket, til
glede for gamle og nye lesere.

Da Godnatt da du utkom i 1931, innvarslet den noe nytt i norsk litteratur.
For det første behandlet Rolf Stenersen et uvanlig stoff: Han skrev om nevroser og galskap, om
seksualfrustrasjoner og erotiske fantasier. Og hans litterære stil var preget av en tiltro til det underbevisste.
Enkelte av novellene er influert av Edvard Munchs malerier og den måten Munch snakket på mens han malte:
et ubearbeidet, nærmest surrealistisk språk.
Bokens uvanlige stoff vakte bestyrtelse da den utkom, og deler av pressen været skandale. På Oslos vestkant
forsvant den fra utstillingsvinduene. Likevel kom Rolf Stenersens debutbok i fire opplag.

Rolf Stenersen (1899?1978) var født i Oslo. Allerede som ung var han kjent som finansmann, kunstsamler,
sprinter og tennisspiller, og han var personlig venn av mange av tidens kunstnere. Berømt er hans nære
forhold til Edvard Munch.
Hans biografi, Edvard Munch. Nærbilde av et geni (1945), gir også et innblikk i Stenersens eget liv. Stenersen
markerte seg tidlig som skribent, særlig i artikler om økonomi og kunst. I 1931 debuterte han overraskende
som skjønnlitterær forfatter med Godnatt da du. Deretter kom Stakkars Napoleon (1934), Det likner kjærlighet
(1940) og Synet (1973). Han skrev også skuespill. I 1974 ga han sin bolig Villa Stenersen (tegnet av Arne
Korsmo) i gave til Staten, tenkt som bolig for statsministeren.
Les mer om Rolf Stenersen på Store Norske Leksikon
Om Rolf Stenersen på wikipedia.no
Hjemmesidene til Stenersenmuseet
TANTA TIL BEATE Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen TANTA TIL BEATE hun bor i ei gate i Gamleby'n.
Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn! I går var det Onsdag, da var det tid for gåtur med Røde kors. Vært
så dårlig vær hele dagen! Regna, og blåst til tider. Stort sett dårlig vær hele turen var. Kong Curling. Premiere:
23.09.
2011. Tenk deg at du engang ledet laget ditt til seier i Curling-NM. Du var kjent for din pedantiske
milimeterforståelse og fokuserte. Bokhøst, platehøst og spillehøst! September betyr bokhøst, og for Publiners
sin del: Platehøst og spillehøst! For å ta bokhøsten først: Selveste Ola Bremnes. God natt, Brillebjørn. Kjenner
du Brillebjørn fra NRK Super? I denne boka kan du lese om hva som skjedde da Brillebjørn selv var en liten
bjørn. Til kjæresten _____ Forgive my eyes 4 admiring u!U stole my heart from the moment u looked at me!
Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori Og hva serverer Lucia, jo Lussekatter:
LUSSEKATTER. 150 gr. meierismør 5dl melk 50gr gjær 1 egg 1/2 ts gurkemeie 150 gr. sukker ca. 1,6 l
hvetemel Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur
IT’S ALL ABOUT THE HAIR. Jeg stortrives med den nye looken. Håret har mye å si for velvære det også
synes jeg. Da jeg fikk flettet håret mitt slik for snart 7.

