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"Samtid" (1936) tar for seg ei bygd i indre splid. Hovudpersonen Agnar, ser at det berre er småting folk slåst
om, men òg at striden kan føre til tragedie. Han tek på seg å frelse bygda. Samstundes kjem vi nær innpå hans
personlege liv, hans tap, hans eigen strid med kjærleiken, hans evne til å gå vidare.
Carl Schiøtz Wibye, Norges ambassadør til Saudi-Arabia fra 2009 til 2014, frykter for fremtiden. I Terrorens
rike beskriver han hvordan en voldelig sekt fra den. Tsjudene I muntlige overleveringer som har gått fra
slektledd til slektledd er denne vanskelige tida reflektert i en rekke sagn om omreisende røvere. Vårens
spennende auksjonssesong er i gang. Du er velkommen til å besøke oss for verdivurdering med kunstverk du
ønsker å selge. Hos Blomqvist er du alltid. Wendelboe presenterer den spennende kunstneren Nemesis, Slaven
Nemes Matisic. Nemesis er kjent som streetartist og har utmerket seg ved flere spesialoppdrag. Hvorfor
restaurere? En restaurering skal ikke ha som mål å få maleriet til å fremstå som nytt. Man bør stadig kunne se
at det er et maleri fra sin samtid. Den fordømte friheten. Hva gjør det med oss når det som skulle være den
ultimate lykke - maksimal valgfrihet - snarere fører til uro, tvil og skam? En heve skyvedør fra Sparevinduer
er en billig dør som passer veldig godt til din terrasse. Vi har heve skyvedører til utendørs bruk her >> Visste
du at: Oscar Wilde var en svært vellykket forfatter i sin samtid, særlig kjent for sine skarpe kommentarer.

Hans karriere ble ødelagt da han ble dømt til. Visste du at: Nietzsche betydde mye for europeisk filosofi og
litteratur i sin samtid. Han er mest kjent for frasen Gott is tot og boka Slik talte Zarathustra (1883-86). Knut
Hamsun. Knut Hamsun (1859-1952) vokste opp på Hamarøy i Nordland. Mange av historiene hans henter
inspirasjon herfra. Knut Hamsun var en nyskapende og.

